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KATA PENGANTAR
Kepala Lembaga Penerbitan, Penelitian,
dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Nurul Jadid

Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera!
KKN memiliki sejarah yang panjang sejak Universitas Nurul Jadid (UNUJA)
berdiri akhir tahun 2017. Tahun 2018, Kuliah Kerja Nyata (KKN) terpisah dengan
penelitian dan pengabdian dosen. Tahun 2019 dan 2020, KKN terintegrasi dengan
pengabdian dosen. Tahun 2021, KKN terintegrasi dengan penelitian dan
pengabdian dosen. Hasil positif dari 4 tahun berjalannya KKN tersebut, yang
ditandai antara lain oleh naiknya peringkat UNUJA di bidang penelitian dari
Binaan ke Madya, membuat LP3M menindaklanjutinya dengan kebijakan yang
lebih strategis pada tahun 2022, yakni mengintegrasikan KKN bukan hanya
dengan penelitian dan pengabdian, melainkan juga dengan pengajaran dan
pembelajaran.
Kebijakan pemerintah tentang KKNI yang di dalamnya memuat anjuran
kepada Perguruan Tinggi melaksanakan pembelajaran berbasis Outcome Based
Education (OBE) membuat LP3M berinisiatif melaksanakan KKN Berbasis
Outcome Based Education. Sebagaimana namanya, KKN Berbasis OBE adalah
kegiatan KKN berbasis luaran yang mengintegrasikan aktivitas penelitian,
pengabdian, dan pengajaran dosen dan mahasiswa. Luaran yang dimaksud
adalah artikel jurnal penelitian sesuai dengan roadmap atau bidang keilmuan
dosen, artikel jurnal pengabdian sesuai dengan roadmap atau bidang keilmuan
dosen, buku ajar sesuai RPS mata kuliah, dan prosiding / book chapter mahasiswa
sesuai dengan materi buku ajar dosen, serta MoA penelitian dan pengabdian.
Sarana prasarana yang disediakan antara lain berbagai pendampingan dan
pelatihan artikel jurnal, buku ajar, paper prosiding / book chapter, insentif dari
tiga sumber (pagu KKN, pagu fakultas, dan tunjangan gaji), sentra HKI UNUJA,
penerbit Pustaka Nurja, serta jurnal-jurnal penelitian dan pengabdian di UNUJA.
Dengan sistem informasi terbaru, E-Risbang, program KKN Berbasis OBE ini
diharapkan bukan hanya dapat membantu mempermudah ketercapaian luaran
penelitian, pengabdian, dan pengajaran hasil kolaborasi dosen-mahasiswa sesuai
dengan SN Dikti, Roadmap penelitian dan pengabdian, serta bidang keilmuan
dosen yang bersangkutan, melainkan juga dapat merekam seluruh jejak
manajemen PPEPP penelitian dan pengabdian dosen-mahasiswa di UNUJA.

Buku “Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Berbasis Outcome Based
Education (OBE)” ini berisi penjelasan teknis tentang KKN, mulai dari sejarah
hingga prosedur laporan. Buku ini diharapkan dapat memberi pemahaman lebih
baik kepada dosen dan mahasiswa KKN dalam melaksanakan kegiatan ini. Karena
begitu banyaknya detail teknis yang tertulis dalam pedoman ini, kami berharap
dosen dan mahasiswa dapat mengikuti seluruh prosedur demi suksesnya
kegiatan KKN ini.
Saran dan kritik kami harapkan untuk penyempurnaan pedoman ini di masa
mendatang. Secara khusus, kami memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam
pedoman KKN terdapat kesalahan teknis, tata bahasa, hingga prosedur yang tidak
sesuai dengan sosialisasi. Diharapkan agar para pembaca bisa menyampaikannya
kepada kami.
Terimakasih. Unuja Jaya!

Wassalamualaikum Wr. Wb.
Probolinggo, 03 Maret 2022

Achmad Fawaid, M.A., M.A.
NIDN. 2123098702
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PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA
BERBASIS OUTCOME BASED EDUCATION (OBE)
UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO
TAHUN 2022

A. SEJARAH
1. Tahun 2018: Kuliah Kerja Nyata (Mahasiswa) dan Penelitian & Pengabdian
kepada Masyarakat (Dosen)
Di tahun pertama UNUJA berdiri, setelah penggabungan tiga perguruan tinggi
sebelumnya (IAI Nurul Jadid, STT Nurul Jadid, dan STIKES Nurul Jadid), KKN
mahasiswa masih dilaksanakan secara konvensional, terpisah dari penelitian
dan pengabdian dosen. Standar hasil KKN dan penelitian serta pengabdian
masih berbentuk laporan kegiatan (hardfile), belum ada target luaran yang
ditetapkan. KKN dilaksanakan selama 40 hari, dilaporkan secara kelompok,
dan direncanakan oleh panitia khusus yang dibentuk oleh LP3M UNUJA.
Sementara itu, penelitian dan pengabdian juga dilaporkan oleh individu dosen
selama 1 tahun sekali. Pada saat itu, proses sinkronisasi tiga PT belum tuntas,
sehingga hanya mahasiswa FAI saja yang terlibat dengan sekitar 40 DPL yang
ditunjuk oleh LP3M. Sarana dan prasarana KKN masih bergantung pada
posko-posko

panitia,

disediakan

jaket,

pembekalan,

dan

fasilitasi

pemberangkatan, perizinan ke desa-desa, hingga berbagai acara seremonial
lain. Nyaris 80 % anggaran KKN dimanfaatkan untuk operasional kepanitiaan,
sementara penelitian dan pengabdian dosen difasilitasi hanya melalui
tunjangan gaji yang mereka terima sebesar Rp. 400.000,- per bulan.
Pengelolaan KKN juga terpisah dari pengelolaan penelitian dan pengabdian.
Saat itu, kegiatan KKN memanfaatkan formulir manual, berkas yang diisi oleh
panitia dan peserta, sedangkan kegiatan penelitian dan pengabdian dosen
masih memanfaatkan Gmail dan laporan fisik sebagai media pelaporannya.
2. Tahun 2019: KKN Berbasis PKM (Dosen-Mahasiswa) dan Penelitian (Dosen)
Melihat rendahnya partisipasi dosen dalam penelitian dan pengabdian tahun
2018, maka pada tahun 2019, LP3M mulai menyelenggarakan skema KKN
baru dengan mengusung tema “Kuliah Kerja Nyata Berbasis Pengabdian
kepada Masyarakat.” Tema ini ditujukan antara lain untuk mengintegrasikan
kegiatan KKN dengan kegiatan PKM dosen. Dengan pola ini, laporan PKM
dosen yang dihasilkan melalui kegiatan KKN mengalami peningkatan yang
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signifikan. Di tahun ini pula, mulai ada luaran selain laporan kegiatan, yakni
video dokumenter dan berita jurnalistik. Sementara itu, melihat begitu
tingginya angka luaran penelitian akibat kebijakan beberapa fakultas
menerapkan tugas akhir berupa luaran artikel jurnal, maka penelitian berjalan
sebagaimana pada program sebelumnya, sehingga fokus KKN adalah
meningkatkan laporan pengabdian dosen. Pada tahun ini pula, selain FAI,
beberapa prodi di Fsoshum dan Fakultas Teknik juga terlibat, namun tidak
semua dosen memiliki kesempatan yang sama menjadi DPL. Hanya 53 orang
DPL yang dipilih oleh LP3M. Sarana dan prasarana KKN masih berbentuk fisik
dengan adanya jaket dan pembekalan tatap muka. Sudah dibentuk tim
reviewer laporan KKN-PKM dan pengelolaannya sudah memanfaatkan sistem
informasi Siamtek, sehingga cukup memudahkan LP3M dalam melakukan
pendataan. Akan tetapi, sistem informasi Siamtek tidak seluruhnya
mengakomodir prosedur dan prasyarakat SPMI penelitian dan pengabdian,
misalnya belum ada catatan review, logbook, laporan kemajuan, maupun
review hasil.
3. Tahun 2020: KKN Covid-19 Berbasis Karya Pengabdian
Pada Maret 2020, pandemi Covid-19 mengubah cara manusia berinteraksi
dan berkomunikasi, termasuk di dalamnya pendidikan. Dalam merespons isu
tersebut, UNUJA merefocusing seluruh kegiatan pembelajaran menjadi WFH
(Work from Home). LP3M pun berusaha tetap mengaktifkan pelaksanaan
penelitian dan pengabdian dosen dengan menyelenggaraan KKN secara tidak
biasa. Dengan mengusung tema “KKN Covid-19 Berbasis Karya Pengabdian”,
kegiatan ini dilaksanakan secara individu oleh mahasiswa di rumah masingmasing. Luarannya dipermudah dari tahun sebelumnya dengan hanya
mewajibkan laporan dan video KKN. Akan tetapi, mirip seperti kebijakan
tahun sebelumnya, seluruh laporan KKN mahasiswa dikonversi menjadi
laporan PKM dosen. Pada tahun ini pula, LP3M sudah memiliki sarana Sentra
Hak Kekayaan Intelektual, sehingga seluruh laporan KKN-PKM tersebut
didaftarkan dan memiliki sertifikat hak cipta. Pada tahun ini pula, seluruh
mahasiswa dari seluruh prodi S1 terlibat dalam kegiatan KKN. Proses konversi
KKN menjadi PKM dosen dilakukan oleh 20 tim reviewer yang berasal dari
perwakilan masing-masing prodi. Sementara itu, program penelitian bersifat
tidak wajib, mengingat kondisi darurat Covid-19 menyulitkan sebagian dosen
untuk melakukan penelitian dengan segala keterbatasan yang dimiliki.
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4. Tahun 2021: KKN Berbasis Luaran Penelitian dan PKM Kolaborasi DosenMahasiswa
Meningkatnya luaran PKM berupa laporan PKM dan sertifikat hak cipta akibat
hasil konversi dari laporan KKN Covid-19 pada tahun 2020 sebelumnya
ternyata tidak diimbangi dengan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian
dosen untuk menghasilkan luaran yang lebih bermanfaat bagi akreditasi
prodi. Situasi ini membuat LP3M berinisiatif mengintegrasikan KKN bukan
hanya dengan PKM dosen saja, melainkan juga dengan penelitian dosen.
Maka, lahirlah KKN Berbasis Luaran sebagai program imperatif penelitian dan
pengabdian kolaborasi dosen-mahasiswa UNUJA tahun 2021. Tujuan
utamanya adalah meningkatkan kolaborasi dosen dan mahasiswa UNUJA
dalam penelitian dan pengabdian di satu sisi, sekaligus meningkatkan luaran
penelitian dan pengabdian dari hasil kolaborasi tersebut di sisi yang lain.
Luaran yang diwajibkan juga meningkat, yakni artikel jurnal penelitian, artikel
jurnal pengabdian, hak cipta penelitian, poster pengabdian, serta MoU
penelitian dan pengabdian. Sarana dan prasarana juga telah meningkat
dengan menyediakan wadah berupa media publikasi jurnal penelitian, jurnal
pengabdian, sentra HKI, penerbit Pustaka Nurja, pelatihan pembuatan poster,
sosialisasi hak cipta, dan sosialisasi kerja sama. Hasilnya memang cukup
masif, dari 127 dosen tetap yang dipilih menjadi pembimbing KKN Berbasis
Luaran, sebanyak 123 dosen telah memiliki luaran artikel penelitian
kolaborasi dengan mahasiswa, 120 dosen telah memiliki luaran artikel
pengabdian kolaborasi dengan mahasiswa, 92 dosen telah memiliki luaran
hak cipta kolaborasi dengan mahasiswa, 79 dosen telah memiliki luaran
produk poster pengabdian kolaborasi dengan mahasiswa, dan 49 dosen telah
memiliki MoU penelitian dan MoU pengabdian.
5. Tahun 2022: KKN Berbasis Outcome Based Education (Dosen-Mahasiswa)
Tidak

puas

dengan

hasil

positif

dari

KKN

Berbasis

Luaran

yang

mengintegrasikan penelitian dan pengabdian dosen pada tahun 2021, LP3M
menindaklanjutinya

dengan

kebijakan

yang

lebih

strategis,

yakni

mengintegrasikan KKN bukan hanya dengan penelitian dan pengabdian,
melainkan juga dengan pengajaran dan pembelajaran. Kebijakan pemerintah
tentang KKNI yang di dalamnya memuat anjuran kepada Perguruan Tinggi
melaksanakan pembelajaran berbasis Outcome Based Education (OBE)
membuat LP3M berinisiatif melaksanakan KKN Berbasis Outcome Based

Education. Sebagaimana namanya, KKN Berbasis OBE adalah kegiatan KKN
berbasis luaran yang mengintegrasikan aktivitas penelitian, pengabdian, dan
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pengajaran dosen dan mahasiswa. Luaran yang dimaksud adalah artikel
jurnal penelitian sesuai dengan roadmap atau bidang keilmuan dosen, artikel
jurnal pengabdian sesuai dengan roadmap atau bidang keilmuan dosen, buku
ajar sesuai RPS mata kuliah, dan prosiding / book chapter mahasiswa sesuai
dengan materi buku ajar dosen, serta MoA penelitian dan pengabdian. Sarana
prasarana yang disediakan antara lain berbagai pendampingan dan pelatihan
artikel jurnal, buku ajar, paper prosiding / book chapter, insentif dari tiga
sumber (pagu KKN, pagu fakultas, dan tunjangan gaji), sentra HKI UNUJA,
penerbit Pustaka Nurja, serta jurnal-jurnal penelitian dan pengabdian di
UNUJA. Dengan sistem informasi terbaru, E-Risbang, program KKN Berbasis
OBE ini diharapkan bukan hanya dapat membantu mempermudah
ketercapaian luaran penelitian, pengabdian, dan pengajaran hasil kolaborasi
dosen-mahasiswa sesuai dengan SN Dikti, Roadmap penelitian dan
pengabdian, serta bidang keilmuan dosen yang bersangkutan, melainkan juga
dapat merekam seluruh jejak manajemen PPEPP penelitian dan pengabdian
dosen-mahasiswa di UNUJA.
B. LATAR BELAKANG
Ada beberapa kelemahan (weakness) yang selama ini dirasakan oleh UNUJA
(baik oleh LP3M, dosen, maupun mahasiswa) dalam melaksanakan penelitian dan
pengabdian, antara lain sebagai berikut.
1. Jabatan fungsional dosen UNUJA rata-rata masih asisten ahli, dan sebagian
besar juga belum memiliki jafung. Situasi ini tidak hanya mempersulit dosen
mengikuti hibah penelitian dan pengabdian Kemenristekdikti dan Kemenag,
melainkan juga mempersulit kenaikan karier dan akreditasi prodinya.
2. Lemahnya iklim riset dan pengabdian di UNUJA, ditandai oleh masih
minimnya pemerolehan hibah tiap tahun, minimnya akreditasi jurnal ilmiah,
rendahnya kualitas penulisan publikasi artikel dan jurnal, tidak jelasnya arah
penelitian dan pengabdian, minimnya pendanaan dan sarana prasarana
penunjang penelitian dan pengabdian.
3. Reward dan punishment yang tidak merata, ditandai oleh masih kurangnya
apresiasi dan penghargaan yang diberikan untuk dosen-dosen dengan
prestasi penelitian dan pengabdian terbaik dan belum adanya mekanisme
hukuman yang dapat mengikat dosen melakukan penelitian dan pengabdian
tiap tahun.
4. Lemahnya kualitas SDM peneliti dan pengabdi, ditandai oleh hasil review
terhadap kualitas proposal, laporan, dan luaran penelitian dan pengabdian
Copyright @ LP3M Universitas Nurul Jadid 2022 |4
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yang dihasilkan dosen dalam beberapa tahun terakhir, memperlihatkan
ketidakmampuan mengartikulasikan metode, teori, dan hasil penelitian
dengan baik dan konsisten.
5. Lemahnya arah penelitian dan pengabdian dosen, ditandai oleh belum
seluruhnya Prodi memiliki roadmap penelitian dan pengabdian, sehingga
berimbas bukan hanya pada lemahnya arah penelitian dan pengabdian dosen
tetapnya, melainkan juga pada kompetensi dan capaian lulusan mahasiswa
mereka.
6. Lemahnya

luaran

penelitian

dan

pengabdian

yang

dihasilkan

dari

pembelajaran, padahal luaran penelitian dan pengabdian dari proses
pembelajaran menjadi salah satu aspek penting dalam penilaian akreditasi
prodi.
Meski demikian, di balik kelemahan-kelemahan tersebut, terdapat beberapa
kekuatan (strenghts) utama mengapa pelaksanaan KKN Berbasis OBE ini rasional
dilaksanakan.
1. Slogan Universitas Nurul Jadid, Jump Two Steps Ahead (Melompat Dua
Langkah Ke Depan), mengindikasikan komitmen perguruan tinggi ini untuk
menerapkan program strategis dan taktis mencapai visinya menjadi
perguruan tinggi berkeadaban yang unggul pada tahun 2025, dan KKN
Berbasis OBE merupakan salah satu program taktis untuk mencapai indikator
tersebut, khususnya di bidang penelitian, pengabdian, dan pembelajaran.
2. Adanya fasilitas-fasilitas penunjang, seperti penerbitan Pustaka NURJA
(anggota IKAPI), Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta publikasi ejournal (mulai dari ISSN hingga Sinta 2) membuat target KKN Berbasis OBE
dengan luaran jurnal, buku, dan prosiding / book chapter ini menjadi rasional
untuk dilaksanakan.
3. Adanya kebijakan tugas akhir berupa buku dan artikel jurnal yang ditetapkan
oleh sebagian fakultas di UNUJA menjadikan KKN Berbasis OBE ini sebagai
latihan bagi mahasiswa untuk bisa bersiap menuju tantangan berikutnya.
4. Telah dimiliknya Sistem Informasi Manajemen (SIM) E-Risbang LP3M UNUJA
dapat menfasilitasi kompleksitas manajemen SOP penelitian dan pengabdian
yang bekerja dalam program KKN berbasis OBE ini.
5. Tunjangan gaji penelitian dan PKM dosen tiap bulan yang didukung dangan
pagu KKN dan pagu Fakultas membuat program KKN Berbasis OBE memiliki
kekuatan anggaran yang cukup memadai.
6. Tingginya statistik luaran penelitian dan pengabdian akibat dari kebijakan
KKN Berbasis Luaran pada tahun sebelumnya membuat kebijakan KKN
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Pedoman KKN Berbasis Outcome Based Education (2021)

Berbasis OBE ini juga lebih mudah dilaksanakan, karena keduanya memiliki
SOP pelaksanaan yang mirip satu sama lain.
Selain

itu,

memontum

pelaksanaan

KKN

Berbasis

OBE

ini

mempertimbangkan beberapa kesempatan (opportunity) penting, antara lain:
1. Kurikulum OBE. Dalam Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
(2020, hlm. 13) disebutkan bahwa SN Dikti sebenarnya menggunakan
pendekatan Outcome Based Curriculum (OBE) di mana CPL menjadi acuan
dalam penyusunan kurikulum agar proses pembelajaran bisa dilakukan
secara berkelanjutan. Dalam konteks inilah, KKN tahun ini menggunakan OBE
sebagai inspirasi pelaksanaannya, di mana salah satu luaran KKN ini adalah
adanya luaran penelitian (buku ajar dosen) dan pengabdian (prosiding / book
chapter mahasiswa) yang berkaitan dengan kurikulum program studi.
2. Kebijakan MB-KM. Dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, mahasiswa
diberi hak selama 3 semester mengambil kuliah di luar program studi.
Semangat dari MB-KM ini adalah mahasiswa dapat menempuh pengalaman
berbeda di luar kelas, dan semangat inilah yang digunakan oleh KKN Berbasis
OBE ini dengan memperpanjang pelaksanaan KKN menjadi 1 tahun dan
mengintegrasikan pengalaman belajar mahasiswa dengan penelitian dan
pengabdian dosen.
3. Kebijakan Pesantren. Dalam Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani
oleh Wakil Kepala Pesantren Nurul Jadid, Kepala Biro Kepesantrenan Nurul
Jadid, Kepala Biro Pendidikan Nurul Jadid, dan Wakil Rektor I UNUJA,
disebutkan antara lain bahwa mahasiswa yang menjadi pengurus atau wali
asuh di Nurul Jadid berhak memperoleh nilai konversi KKN. Seiring dengan
kebijakan tersebut, KKN Berbasis OBE yang dilaksanakan selama 1 tahun
membuatnya relevan dengan kebijakan dalam SKB tersebut, dan roadmap
penelitian UNUJA yang fokus pada pengembangan Pesantren Nurul Jadid dan
menjadi salah satu kriteria luaran penelitian dan pengabdian dalam KKN ini
berkontribusi besar dalam mendukung kebijakan pesantren.
4. Kebijakan APT 3.0 dan IAPS 4.0. Dalam instrumen kriteria 9 perguruan tinggi,
penelitian dan pengabdian harus memiliki luaran yang dihasilkan oleh dosen,
oleh mahasiswa, dan oleh kolaborasi di antara keduanya. Karena itulah,
luaran KKN Berbasis OBE ini mencakup luaran yang dihasilkan oleh dosen
(buku ajar), luaran yang dihasilkan oleh mahasiswa (paper prosiding / book
chapter), dan luaran yang dihasilkan oleh kolaborasi di antara keduanya
(artikel jurnal).
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5. Pemeringkatan PT di bidang penelitian dan pengabdian (SIMLITABMAS).
Peringkat UNUJA di bidang penelitian naik dari kluster PT Binaan pada tahun
2018 menjadi kluster PT Madya pada tahun 2019, sementara peringkat UNUJA
di bidang pengabdian dikategorikan Memuaskan. Karena salah satu
instrumen

penelitian

yang

memberi

sumbangan

terbesar

bagi

pemeringkatan PT ini adalah luaran penelitian dan pengabdian, maka KKN
Berbasis OBE ini menjadi penting untuk dilaksanakan karena luarannya sesuai
dengan luaran yang diminta oleh pemeringkatan PT.
6. Pemeringkatan PT di bidang kemahasiswaan (SIMKATMAWA). Peringkat
UNUJA di bidang kemahasiswaan naik dari urutan ke-671 tahun 2020 menjadi
urutan ke-103 pada tahun 2021. Salah satu indikator penilaian utama dalam
pemeringkatan bidang kemahasiswaan PT ini adalah luaran penelitian,
pengabdian, atau pembelajaran yang dihasilkan oleh mahasiswa. Dengan
demikian, luaran paper prosiding / book chapter mahasiswa sebagai bagian
dari luaran KKN Berbasis OBE ini penting dilaksanakan karena berkontribusi
terhadap pemeringkatan PT di bidang kemahasiswaan.
Meski demikian, dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan KKN pada tahun
sebelumnya, ada beberapa tantangan dan ancaman (threats) yang harus
diantisipasi oleh LP3M, antara lain:
1. Beberapa dosen dengan jabatan struktural umumnya tidak memiliki waktu
cukup untuk memenuhi kewajiban penelitian dan pengabdiannya. Hal ini bisa
dilihat dari kasus tahun sebelumnya, di mana beberapa dosen yang tidak
mampu mencapai luaran KKN, umumnya memiliki jabatan struktural penting
di UNUJA, misalnya sebagai dekan, kaprodi, atau kepala lembaga.
2. Tuntutan buku ajar dan paper prosiding / book chapter merupakan tantangan
baru bagi dosen dan mahasiswa. Pada KKN tahun sebelumnya, tidak ada
ketentuan luaran berupa buku ajar dan paper prosiding / book chapter,
sehingga sangat mungkin ada kebingungan awal berkaitan dengan tuntutan
yang baru ini.
3. Trial and error program KKN. Sekalipun proses pelaksanaannya mirip dengan
KKN tahun sebelumnya, namun pada tahun ini program KKN memiliki
tahapan yang lebih kompleks, misalnya tahapan mulai dari pengajuan, review,
pelaporan akhir, luaran, hingga evaluasi.
4. Mindset tentang KKN konvensional. Salah satu mindset umum tentang KKN
adalah bahwa kegiatan ini merupakan murni tugas mahasiswa, tidak ada
luaran selain laporan kegiatan, dan tidak berkaitan dengan pembelajaran.
Namun, mengingat kondisi UNUJA yang saat ini masih membutuhkan
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perbaikan, peningkatan, dan percepatan dalam banyak aspek, kegiatan KKN
harus dikreasi dan diinovasi sesuai dengan kebutuhan yang lebih luas dan
urgen.
C. TUJUAN
1. Meningkatkan kinerja penelitian dan pengabdian kolaborasi dosen dan
mahasiswa yang sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian
Universitas Nurul Jadid dan sesuai dengan kompetensi dosen-mahasiswa
Universitas Nurul Jadid;
2. Meningkatkan integrasi kegiatan penelitian dan PKM dengan kurikulum
program studi di lingkungan Universitas Nurul Jadid;
3. Meningkatkan keterpenuhan arah dan fokus pengembangan keilmuan
Program Studi di Universitas Nurul Jadid dalam menentukan roadmap
penelitian dan PKM yang relevan;
4. Meningkatkan pemerataan kinerja penelitian dan pengabdian dosen
Universitas Nurul Jadid sebagai bentuk pemenuhan tri dharma seluruh dosen
Universitas Nurul Jadid dan dukungan bagi peningkatan akreditasi perguruan
tinggi;
5. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penelitian dan pengabdian
dosen yang terintegrasi dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai kewajiban
akademik para mahasiswa Universitas Nurul Jadid;
6. Mewujudkan sarana, prasarana, dan wadah pendukung bagi luaran kegiatan
penelitian

dan

PKM

yang

orisinal

dan

akuntabel

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban etis penelitian dan PKM.
D. TEMA KEGIATAN
Kuliah Kerja Nyata ini dinamakan KKN Berbasis Outcome Based Education

(OBE).

KKN Berbasis OBE adalah kuliah kerja nyata berbasis luaran yang

mengintegrasikan kegiatan pengabdian, penelitian, dan pembelajaran mata
kuliah antara dosen dan mahasiswa, serta dilaksanakan selama 2 semester (1
tahun) penuh.
E. STANDAR ARAH DAN HASIL
1. Standar Arah dan Hasil
Standar arah adalah kegiatan penelitian dan PKM harus mengacu pada
peta penelitian dan pengabdian perguruan tinggi, fakultas, dan/atau prodi
yang disusun berdasarkan visi misi perguruan tinggi. Sementara itu, standar
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hasil adalah hasil penelitian dan PKM memenuhi kaidah ilmiah universal yang
baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui publikasi atau forum
ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika.
2. Standar Arah dan Hasil KKN Berbasis OBE
Standar arah dan hasil penelitian dan PKM dalam KKN Berbasis OBE ini
didasarkan pada dua ketentuan utama, yakni (1) Roadmap penelitian dan
PKM Prodi dan (2) Rencana Pembelajaran Semester matakuliah Prodi.
Roadmap penelitian atau pengabdian adalah peta jalan penelitian atau
pengabdian yang memuat setidak-tidaknya tema riset dasar, riset terapan,
dan riset pengembangan yang digambarkan minimal dalam 5 tahun lamanya.
RPS adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai
panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
Tabel 1. Standar Arah dan Hasil KKN Berbasis OBE
NO

ITEM

KRITERIA ARAH DAN HASIL

KETERLIBATAN

1

Laporan penelitian dan
luaran artikel jurnal
penelitian (wajib)

a.

The 1st author: Dosen
The 2nd author: Mahasiswa A
The 3rd author: Mahasiswa B

sesuai dengan roadmap
penelitian Prodi

b.

dipublikasikan di jurnal
minimal ber-ISSN

c.

ditulis oleh kolaborasi dosenmahasiswa

2

Laporan PKM dan luaran
artikel jurnal PKM (wajib)

a. sesuai dengan roadmap
penelitian Prodi
b. dipublikasikan di jurnal minimal
ber-ISSN
c.

ditulis oleh kolaborasi dosen-

The 1st author: Dosen
The 2nd author: Mahasiswa C
The 3rd author: Mahasiswa D
The 4th author: Mahasiswa E
The 5th author: Mahasiswa F

mahasiswa
3

Buku ajar dosen (wajib)

a. sesuai dengan RPS mata kuliah,

Single author: Dosen

sub-CPMK, atau sub-CPL Prodi;
b. disusun sesuai standar
Kemenristekdikti
c. diterbitkan minimal oleh
Penerbit Nasional (Anggota
IKAPI)
d. ditulis oleh individu dosen
4

Paper prosiding (wajib)

a. sesuai dengan materi/submateri buku ajar dosen atau
bidang keilmuan mahasiswa;
b. diterbitkan oleh Penerbit
Nasional (Anggota IKAPI);
c. ditulis oleh kelompok
mahasiswa .
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5

MoA penelitian dan/atau
PKM (wajib)

7

Luaran lain, seperti HAKI,
poster, prototipe, berita,
video, dan sebagainya
(tidak wajib)

a. mengatasnamakan Prodi dan
Mitra
b. ditandatangani oleh Prodi dan
Mitra
c. distempel oleh Prodi dan Mitra
(jika ada)
Disesuaikan dengan kebutuhan

Diatasnamakan Ketua Prodi
dan Mitra

Disesuaikan dengan
kebutuhan

F. STANDAR ISI
1. Standar Isi
Standar isi adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan
materi penelitian dan pengabdian yang berorientasi pada luaran penelitian
yang berupa (a) penjelasan atas suatu fenomena atau postulat baru, (b)
memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengatisipasi
kebutuhan masa depan, dan (c) harus berorientasi pada luaran penelitian
yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
2. Standar Isi KKN Berbasis OBE
Standar isi penelitian dan PKM dalam KKN Berbasis OBE mencakup
empat aspek penting (1) Proposal; (2) Laporan Kemajuan; (3) Laporan Akhir;
dan (4) Luaran. Proposal adalah rencana kegiatan penelitian atau pengabdian
yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan,
mencakup judul, abstrak, latar belakang, metode, rencana/sistematika
pembahasan, dan daftar pustaka. Laporan kemajuan adalah hasil kegiatan
penelitian atau pengabdian yang dilaporkan pada pertengahan kegiatan atau
untuk mempertanggung-jawabkan kegiatan bagi penggunaan anggaran
tahap I. Laporan Hasil. Laporan hasil adalah laporan kegiatan penelitian atau
pengabdian yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penulisan dan
sistematika pembahasan yang telah ditentukan. Luaran. Hasil penelitian atau
pengabdian yang telah dipublikasikan dalam berbagai bentuk, misalnya
jurnal, buku, prosiding, hak cipta, video, poster, berita, dan lain-lain.
Tabel 2. Standar Isi Proposal KKN Berbasis OBE
NO

PROPOSAL

DEADLINE: MARET 2022

1

Proposal Penelitian

Ketentuan umum:
1. Kertas A4
2. Margin 3-3-3-3
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3. Spasi 1,15 spasi
4. Font 12 pt Times New Roman
5. Memuat antara lain:
a. Judul: < 25 kata
b. Abstrak: maks. 200 kata
c. Pendahuluan: maks. 1.000 kata
d. Metode Penelitian: maks. 500 kata
e. Rencana Pembahasan: maks. 500 kata
f. Daftar Pustaka: min. 10 literatur

(template proposal penelitian bisa didownload dalam website)
2

Proposal PKM

Ketentuan umum:
1. Kertas A4
2. Margin 3-3-3-3
3. Spasi 1,15 spasi
4. Font 12 pt Times New Roman
5. Memuat antara lain:
a. Judul: < 25 kata
b. Abstrak: maks. 200 kata
c. Latar Belakang: maks. 500 kata
d. Metode Pelaksanaan: maks. 500 kata
e. Rencana Solusi: maks. 1.000 kata
f. Daftar Pustaka: min. 10 literatur

3

Proposal Buku Ajar

Ketentuan umum:
1. Judul buku ajar sesuai RPS: < 15 kata
2. Diinput oleh Ketua Prodi

4

Proposal Prosiding

Ketentuan umum:
1. Judul prosiding sesuai buku ajar dosen atau bidang keilmuan
mahasiswa: < 15 kata
2. Diinput DPL

(template proposal PKM bisa didownload dalam website)

(template buku ajar bisa didownload dalam website)

(template prosiding bisa didownload dalam website)

Tabel 3. Standar Isi Laporan Kemajuan KKN Berbasis OBE
NO

LAPORAN KEMAJUAN

DEADLINE: AGUSTUS 2022

1

Laporan Kemajuan
Penelitian

Ketentuan umum:
1. Kertas A4
2. Margin 3-3-3-3
3. Spasi 1,15 spasi
4. Font 12 pt Times New Roman
5. Memuat antara lain:
a. Judul: < 25 kata
b. Abstrak: maks. 200 kata
c. Pendahuluan: maks. 1.000 kata
d. Metode Penelitian: maks. 500 kata
e. Hasil Sementara: maks. 1.000 kata
f. Daftar Pustaka: min. 10 literatur

2

Laporan Kemajuan
PKM

(template laporan kemajuan bisa didownload dalam website)
Ketentuan umum:
1. Kertas A4
2. Margin 3-3-3-3
3. Spasi 1,15 spasi
4. Font 12 pt Times New Roman
5. Memuat antara lain:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

Judul: < 25 kata
Abstrak: maks. 200 kata
Latar Belakang: maks. 500 kata
Metode Pelaksanaan: maks. 500 kata
Hasil Sementara: maks. 2.000 kata
Daftar Pustaka: min. 10 literatur

(template laporan kemajuan bisa didownload dalam website)
3

Laporan Kemajuan
Buku Ajar

4

Laporan Kemajuan
Prosiding

Ketentuan umum:
1. Tidak kurang dari 200 halaman
2. Kertas 15,5 cm x 23 cm (lebar x tinggi)
3. Margin 2-2-2-2
4. Spasi 1,15 cm
5. Font 12 pt Times New Roman
6. Memuat antara lain:
a. Judul: < 15 kata
b. Prakata: sesuai kebutuhan
c. Daftar Isi: dilengkapi halaman
d. Batang tubuh: 6 s.d. 14 Bab (terdapat deskripsi materi
dan Sub-CPMK dalam tiap bab)
e. Daftar pustaka: min. 20 literatur
f. Glosarium: min. 10 glosarium
g. Indeks: min. 50 indeks

(template buku ajar bisa didownload dalam website)
Ketentuan umum:
1. Kertas A4
2. Margin 3-3-3-3
3. Spasi 1,15 spasi
4. Font Times New Roman
5. Memuat antara lain:
a. Judul: < 15 kata
b. Abstrak: maks. 200 kata
c. Latar Belakang: maks. 500 kata
d. Metode Penelitian: maks. 250 kata
e. Hasil dan Pembahasan: maks. 2.000 kata
f. Penutup: maks. 250 kata
g. Daftar Pustaka: min. 10 literatur

(template prosiding bisa didownload dalam website)

Tabel 4. Standar Isi Laporan Akhir KKN Berbasis OBE
NO

LAPORAN AKHIR

DEADLINE: OKTOBER 2022

1

Laporan Akhir Penelitian

Ketentuan umum:
1. Kertas A4
2. Margin 3-3-3-3
3. Spasi 1,15 spasi
4. Font 12 pt Times New Roman
5. Memuat antara lain:
a. Judul: < 25 kata
b. Abstrak: maks. 200 kata
c. Pendahuluan: maks. 1.000 kata
d. Metode Penelitian: maks. 500 kata
e. Hasil dan Pembahasan: maks. 2.000 kata
f. Penutup: maks. 200 kata
g. Daftar Pustaka: min. 10 literatur
(template laporan akhir bisa didownload di website)
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2

Laporan Akhir PKM

Ketentuan umum:
1. Kertas A4
2. Margin 3-3-3-3
3. Spasi 1,15 spasi
4. Font 12 pt Times New Roman
5. Memuat antara lain:
a. Judul: < 25 kata
b. Abstrak: maks. 200 kata
c. Latar Belakang: maks. 500 kata
d. Metode Pelaksanaan: maks. 1.000 kata
e. Hasil dan Pembahasan: maks. 3.000 kata
f. Penutup: maks. 200 kata
g. Daftar Pustaka: min. 10 literatur
(template laporan kemajuan bisa didownload di website)

Tabel 5. Standar Hasil Luaran KKN Berbasis OBE
No

LUARAN

DEADLINE: DESEMBER 2022

1

Artikel jurnal penelitian

2

Artikel jurnal PKM

3

Buku ajar

4

Prosiding

5

MoA Penelitian & PkM

Ketentuan umum:
1. Publikasi jurnal: status published atau LoA (jika jurnalnya dari
internal UNUJA)
2. Status jurnal: min. ber-ISSN
3. Tahun terbit: 2022
Ketentuan umum:
1. Publikasi jurnal: status published atau LoA (jika jurnalnya dari
internal Unuja)
2. Status jurnal: min. ber-ISSN
3. Tahun terbit: 2022
Ketentuan umum:
1. Publikasi buku: min. e-ebook ber-ISBN
2. Status penerbit: Anggota IKAPI
3. Tahun terbit: 2022
Ketentuan umum:
1. Publikasi buku: min. e-ebook ber-ISBN
2. Status penerbit: Anggota IKAPI
3. Tahun terbit: 2022
4. Sertifikat sebagai pembicara seminar: sesuai kebutuhan
Ketentuan umum:
1. Otentifikasi: materai 10.000 dn/atau stempel, dan tandatangan
mitra dan Prodi
2. Bukti MoA: hardfile, disetorkan kepada LP3M
3. Bukti tindak lanjut: telah mengisi Google Form kerja sama

G. STANDAR PROSES
1. Standar Proses
Standar proses adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang
terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Perencanaan
penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai
evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang
disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian.
Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk
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laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan
mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian.
2. Standar Proses KKN Berbasis OBE
Standar proses KKN Berbasis OBE menggambarkan kewajiban, tugas,
dan wewenang LP3M, Dekanat / Ketua Prodi, Dosen, dan Mahasiswa, dalam
tiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian
dan PKM. Deskripsi ini penting agar setiap pihak yang terlibat dalam KKN ini
memahami tugas dan kewajibannya dalam proses penelitian dan PKM.
Tabel 6. Standar Proses KKN Berbasis OBE
NO

PIHAK

1

LP3M

2

Dekanat /
Ketua Prodi

TAHAPAN DAN KEWAJIBAN
Perencanaan

Pelaksanaan

Pelaporan

a. Merancang kebijakan,
konsep, dan turunan
teknis tentang
penelitian dan PKM
yang berlaku secara
imperatif kepada
seluruh dosen tetap
dan mahasiswa KKN
Universitas Nurul
Jadid;
b. Menyediakan wadah
dan media publikasi
berupa jurnal ilmiah,
Sentra Hak Kekayaan
Intelektual, dan
Penerbit Pustaka
Nurja bagi luaran
penelitian dan PKM
dosen-mahasiswa
Universitas Nurul
Jadid;
a. Membuat roadmap
penelitian dan
pengabdian fakultas
dan prodi;
b. Mensosialisasikan
dan memfasilitasi
pembuatan roadmap
penelitian dan
pengabdian bagi
dosen tetapnya;
b. Melakukan
penyesuaian RPS
untuk matakuliah
yang akan dibuat
buku ajar;
c. Melakukan pemetaan
buku ajar dosen.

a. Memberikan
pelatihan dan
pendampingan
intensif kepada para
dosen dan mahasiswa
tentang tata cara
penulisan dan
publikasi karya ilmiah
di jurnal serta
penulisan buku ajar
sesuai standar
Kemenristekdikti;
b. Menugaskan komite
reviewer untuk
mengevaluasi proses
penelitian dan PKM;
c. Melakukan
monitoring dan
evaluasi terhadap
proses pelaksanaan
penelitian dan PKM;
a. Membantu LP3M
mensosialisasikan
kebijakan KKN
Berbasis OBE kapada
dosen tetap dan
mahasiswa;
b. Melakukan review,
seleksi, dan pencairan
insentif buku ajar
yang ditulis oleh
dosen tetap;
b. Menandatangani
(beserta stempel
basah) MoA penelitian
dan pengabdian
dosen.

a. Menerbitkan sertifikat
KKN bagi mahasiswa;
b. Melaporkan kegiatan
KKN kepada pimpinan
perguruan tinggi;
c. Bekerjasama dengan
LPPM untuk
melakukan audit
kendali mutu
penelitian dan
pengabdian;
d. Membuat rencana
tindak lanjut untuk
kegiatan KKN atau
penelitian dan
pengabdian tahun
berikutnya.

a. Mengumpulkan hasil
kuesioner kepuasan
mitra dari LP3M;
b. Membuat laporan
tindak lanjut kerja
sama mitra;
b. Merekapitulasi dan
mengkompilasi PPEPP
penelitian dan PKM
dosen tetapnya.
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3

Dosen

4

Mahasiswa

a. Memetakan namanama mahasiswa
sebagai anggota
penulis dalam luaran
artikel jurnal
penelitian dan
pengabdian;
b. Membuat roadmap
penelitian dan
pengabdian sesuai
dengan roadmap
Prodi;
c. Mendampingi
pengenalan awal
mahasiswa dengan
mitra;
d. Mengarahkan tema
paper prosiding
mahasiswa.
a. Menjalankan dengan
penuh tanggung
jawab semua tugas
yang telah dipetakan
oleh dosen
pembimbing;
b. Mengikuti proses
pendampingan,
pembimbingan, dan
pelatihan yang
dilaksanakan oleh
LP3M atau pihak lain
secara penuh;
c. Mengurus dan
mengantar dokumen
kerja sama pada
pihak mitra;
d. Menentukan judul
paper prosiding;

a. Menulis proposal,
laporan kemajuan,
laporan akhir, dan
luaran penelitian dan
pengabdian;
b. Menulis buku ajar
sesuai dengan
pemetaan mata
kuliah yang dilakukan
oleh Prodi;
c. Melakukan
pembagian tugas,
peran, dan tanggung
jawab kepada
mahasiswa selama
KKN;
d. Mereview dan
menyetujui logbook
mahasiswa.
a. Menulis logbook;
b. Menulis paper
prosiding;
c. Menyediakan data
penelitian dan PKM
yang dibutuhkan oleh
dosen;
b. Melaksanakan tugas
penelitian dan PKM di
lapangan sesuai
dengan pembagian
tugas yang telah
diberikan oleh dosen;
c. Mematuhi seluruh
peraturan lain yang
telah ditetapkan oleh
dosen pembimbing
atau disepakati oleh
kelompok.
d. Menjaga etika
berkomunikasi
dengan semua pihak
(LP3M,
Dekan/Ka.Prodi, dan
Dosen) selama
pelaksanaan KKN;
e. Menjaga nama baik
UNUJA dan Pesantren
Nurul Jadid selama
pelaksanaan KKN.

a. Memberikan nilai
kepada para
mahasiswa;
b. Menerima dengan
penuh tanggung
jawab semua risiko
yang diperoleh jika
terjadi pelanggaran
etis dan akademis
selama proses KKN.

a. Melaporkan paper
prosiding yang telah
diterbitkan;
b. Menerima dengan
penuh tanggung
jawab semua risiko
yang diperoleh jika
terjadi pelanggaran
etis dan akademis
selama proses KKN.

H. STANDAR PENILAIAN
1. Standar Penilaian
Standar penilaian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan
hasil penelitian dan PKM yang paling sedikit memenuhi unsur edukatif,
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objektif, akuntabel, dan transparan. Penilaian merupakan bagian yang tidak
dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitianStandar
penilaian

umumnya

mencakup

instrumen

penilaian,

evaluasi

serta

monitoring, serta standar pengangkatan reviewer internal.
2. Instrumen Penilaian KKN Berbasis OBE
Instrumen penilaian meliputi komponen dan kriteria penilaian untuk
setiap laporan dan luarannya.
Tabel 7. Instrumen Penilaian Proposal KKN Berbasis OBE
No

Item

Kriteria Penilaian

Bobot

Nilai

PROPOSAL
1

2

Proposal penelitian
a. Judul
b. Abstrak
c. Latar Belakang
d. Metode Penelitian
e. Rencana Pembahasan
f. Daftar Pustaka

Jelas, mencerminkan isi proposal
Ringkas, menggambarkan isi proposal
Memuat masalah dan tinjauan pustaka
Memuat instrumen dan pendekatan
Memuat sistematika pembahasan
Relevan dan mutakhir

1 - 10
1 - 10
1 - 30
1 - 10
1 - 30
1 - 10

Proposal pengabdian
a. Judul
b. Abstrak
c. Latar Belakang
d. Metode PKM
e. Rencana Pembahasan
f. Daftar Pustaka

Jelas, mencerminkan isi proposal
Ringkas, menggambarkan isi proposal
Memuat masalah dan tinjauan pustaka
Memuat instrumen dan pendekatan
Memuat sistematika pembahasan
Relevan dan mutakhir

1 - 10
1 - 10
1 - 30
1 - 10
1 - 30
1 - 10

Sesuai dengan RPS
Sesuai dengan CPMK mata kuliah
Sesuai dengan CPL Prodi
Sesuai dengan topik buku ajar dosen
Disusun sesuai ketentuan
Tata bahasa

1 – 60
1 – 20
1 – 20
1 – 60
1 – 20
1 – 20

3

Judul buku ajar

4

Judul paper prosiding

Tabel 8. Instrumen Penilaian Laporan Kemajuan KKN Berbasis OBE
No

Item

Kriteria Penilaian

Bobot

Nilai

LAPORAN KEMAJUAN
1

Laporan kemajuan penelitian
a. Judul
b. Abstrak
c. Latar Belakang
d. Metode Penelitian
e. Hasil Sementara
f. Daftar Pustaka

Jelas, mencerminkan isi proposal
Ringkas, menggambarkan isi proposal
Memuat masalah dan tinjauan pustaka
Memuat instrumen dan pendekatan
Detail, mendalam, argumentatif
Relevan dan mutakhir

1 - 10
1 - 10
1 - 30
1 - 10
1 - 30
1 - 10
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2

Laporan kemajuan PKM
a. Judul
b. Abstrak
c. Latar Belakang
d. Metode PKM
e. Hasil Sementara
f. Daftar Pustaka

3

Buku ajar

4

Proposal paper

Jelas, mencerminkan isi proposal
Ringkas, menggambarkan isi proposal
Memuat masalah dan tinjauan pustaka
Memuat instrumen dan pendekatan
Detail, mendalam, argumentatif
Relevan dan mutakhir

1 - 10
1 - 10
1 - 30
1 - 10
1 - 30
1 - 10

Disusun sesuai standar Kemenristekdikti
Sesuai dengan RPS
Sesuai dengan CPMK mata kuliah
Sesuai dengan CPL Prodi
Sesuai dengan topik buku ajar dosen
Disusun sesuai ketentuan
Tata bahasa

1 – 40
1 – 40
1 – 10
1 – 10
1 – 60
1 – 20
1 – 20

Tabel 9. Instrumen Penilaian Laporan Akhir KKN Berbasis OBE
No

Item

Kriteria Penilaian

Bobot

Nilai

LAPORAN AKHIR
1

2

Laporan akhir penelitian
a. Judul
b. Abstrak
c. Latar Belakang
d. Metode Penelitian
e. Hasil dan Pembahasan
f. Daftar Pustaka

Jelas, mencerminkan isi proposal
Ringkas, menggambarkan isi proposal
Memuat masalah dan tinjauan pustaka
Memuat instrumen dan pendekatan
Detail, mendalam, argumentatif
Relevan dan mutakhir

1 - 10
1 - 10
1 - 30
1 - 10
1 - 30
1 - 10

Laporan akhir PKM
a. Judul
b. Abstrak
c. Latar Belakang
d. Metode PKM
e. Hasil dan Pembahasan
f. Daftar Pustaka

Jelas, mencerminkan isi proposal
Ringkas, menggambarkan isi proposal
Memuat masalah dan tinjauan pustaka
Memuat instrumen dan pendekatan
Detail, mendalam, argumentatif
Relevan dan mutakhir

1 - 10
1 - 10
1 - 30
1 - 10
1 - 30
1 - 10

Tabel 10. Instrumen Penilaian Luaran KKN Berbasis OBE
No Item
LUARAN
1
Artikel penelitian

2

Artikel PKM

3

Buku ajar

4

Prosiding / book chapter

Disetujui
Terbit
 Nasional
 Nasional terakreditasi
 Internasional
Terbit
 Nasional
 Nasional terakreditasi
 Internasional
Terbit
 Nasional IKAPI
 Internasional
Terbit
 Nasional IKAPI
 Internasional
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3. Evaluasi dan Monitoring KKN Berbasis OBE
Evaluasi dan monitoring KKN Berbasis OBE mencakup monev penelitian,
monev pengabdian, monev kerjasama penelitian, dan monev kerjasama
pengabdian. Masing-masing komponen diberi pengukuran sesuai dengan
bobot yang telah ditentukan.
Tabel 11. Evaluasi dan Monitoring Penelitian KKN Berbasis OBE
No

Komponen

Progress

1

Laporan
penelitian

Proposal
(20 %)

2

Artikel jurnal

3

Buku ajar

4

Prosiding
penelitian

Draft
(20 %)
Draft
(20 %)
Draft
(20 %)

Laporan
kemajuan
(50 %)
Submitted
(50 %)
Editing
(50 %)
Editing
(50 %)

Laporan
kemajuan
(80 %)
Reviewed
(80 %)
Layouting
(80 %)
Layouting
(80 %)

Bobot

Pelaporan
(100 %)

1 – 100

Accepted
(100 %)
Published
(100 %)
Published
(100 %)

1 – 100

Nilai (%)

1 – 100
1 – 100

TOTAL
5

Luaran lain
a. …..
b. …..

1 – 100

TOTAL

Tabel 12. Evaluasi dan Monitoring Pengabdian KKN Berbasis OBE
No

Komponen

Progress

1

Laporan PKM

Proposal
(20 %)

2

Artikel jurnal

3

Prosiding PKM

Draft
(20 %)
Draft
(20 %)

Bobot

Laporan
kemajuan
(50 %)
Submitted
(50 %)
Editing
(50 %)

Laporan
kemajuan
(80 %)
Reviewed
(80 %)
Layouting
(80 %)

Pelaporan
(100 %)

1 – 100

Accepted
(100 %)
Published
(100 %)

1 – 100

Nilai (%)

1 – 100

TOTAL
4

Luaran lain
a. …..
b. …..

1 – 100

TOTAL

Tabel 13. Evaluasi dan Monitoring MoA Penelitian KKN Berbasis OBE
No

Komponen

Progress

1

MoA pengabdian

Tidak ada
(20 %)

Bobot

Draft
(50 %)

Disahkan
(80 %)

Pengisian
kuesioner
(100 %)

Nilai (%)

1 – 100
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No

Nama Instansi

Kurun Waktu
Mulai
Berakhir

Lingkup
Kerjasama

Implementasi

Tindaklanjut

1

2

Tabel 13. Evaluasi dan Monitoring MoA Pengabdian KKN Berbasis OBE
No

Komponen

Progress

1

MoA pengabdian

Tidak ada
(20 %)

No

Nama Instansi

Bobot

Draft
(50 %)

Kurun Waktu
Mulai
Berakhir

Disahkan
(80 %)
Lingkup
Kerjasama

Pengisian
kuesioner
(100 %)

Nilai (%)

1 – 100

Implementasi

Tindaklanjut

1

2

4. Standar Review KKN Berbasis OBE
Review menjadi salah satu tahapan yang harus dilakukan untuk
menentukan kualitas penelitian dan pengabdian dalam KKN Berbasis OBE.
Oleh karena itu, dibutuhkan komite reviewer internal untuk menjaga kualitas
proses, pelaksanaan, dan luaran penelitian dan pengabdian dengan tugas dan
tata cara review tersendiri.
a. Persyaratan komite reviewer internal KKN Berbasis OBE
2)

Berpendidikan minimal Magister (S2).

3)

Mempunyai NIDN yang terdaftar pada Pangkalan Data Perguruan
Tinggi (PDPT).

4)

Mempunyai jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.

5)

Berpengalaman pada bidang penelitian, minimal 1 kali sebagai ketua
peneliti pada penelitian kompetitif nasional.

6)

Berpengalaman pada bidang pengabdian masyarakat, minimal 1 kali
sebagai ketua pengabdian pada kompetitif nasional.
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7)

Berpengalaman

publikasi

ilmiah

pada

jurnal

internasional

bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi SINTA 6 sebagai
First Author.
8)

Berpengalaman

sebagai

Pemakalah

pada

seminar

ilmiah

internasional dan/atau seminar ilmiah nasional.
9)

Berpengalaman sebagai Mitra Bestari (Reviewer) dari jurnal ilmiah
internasional bereputasi dan/atau jurnal ilmiah nasional dan/atau
sebagai pengelola jurnal ilmiah, sebagai nilai tambah.

10) Diutamakan mempunyai HKI minimal Hak Cipta.
11) Diutamakan mempunyai H-Index >= 1.
b. Tugas reviewer KKN Berbasis OBE
1)

Melakukan desk evaluasi proposal penelitian dan PKM.

2)

Melakukan desk evaluasi laporan kemajuan penelitian dan PKM.

3)

Melakukan

monitoring

dan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan

penelitian dan PKM.
4)

Melakukan desk evaluasi terhadap laporan akhir kegiatan penelitian
dan PKM.

5)

Melakukan desk evaluasi terhadap luaran penelitian & PKM.

6)

Memberikan rekomendasi dan catatan penilaian terhadap setiap
standar proses dan hasil penelitian dan PKM.

c.

Penugasan dan Tata Cara Review KKN Berbasis OBE
1)

LP3M membuat plotting pembagian proposal kepada komite
reviewer dengan ketentuan reviewer tidak menilai proposal di mana
dia sebagai ketua atau pengusul;

2)

LP3M menerbitkan surat tugas dan SK Rektor kepada reviewer
dengan melampirkan daftar proposal yang akan direview beserta
panduan dan format penilaiannya;

3)

Setiap reviewer diberi akses untuk melakukan penilaian secara
daring melalui SIM penelitian dan PKM;

4)

Setiap bobot penilaian diisi oleh reviewer sesuai plotting proposal
yang diberikan tak terkecuali isian kolom komentar / rekomendasi;

5)

LP3M melakukan pertimbangan berdasarkan nilai dan rekomendasi
dari komite reviewer.
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I. STANDAR PENELITI
1. Standar Peneliti
Standar peneliti adalah kriteria minimal kemampuan peneliti untuk
melaksanakan penelitian dan PKM. Peneliti merupakan dosen dan/atau
mahasiswa yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi
penelitian dan PKM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian,
serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian dan PKM.
2. Standar Peneliti KKN Berbasis OBE
Standar peneliti dalam KKN Berbasis OBE ini meliputi kriteria dosen dan
mahasiswa yang berhak dan dinilai layak terlibat dalam KKN Berbasis OBE.
Karena KKN tahun ini memadukan penelitian, pengabdian, dan pembelajaran,
serta bersifat wajib bagi seluruh mahasiswa, maka mahasiswa yang dilibatkan
adalah mereka yang tidak memiliki masalah akademik dan keuangan,
sementara dosen yang dilibatkan adalah mereka yang ditunjuk oleh LP3M
berdasarkan kriteria tertentu.
a. Dosen
1) Dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN); dan/atau
2) Dosen yang memperoleh tunjangan penelitian dan pengabdian;
dan/atau
3) Dosen yang ditunjuk secara khusus oleh LP3M sebagai Dosen
Pembimbing Lapangan; dan/atau
4) Dosen yang memiliki riwayat ketuntasan luaran KKN dalam 3 tahun
terakhir; dan/atau
5) Dosen yang tidak memiliki masalah etis atau akademik di lingkungan
Prodi, Fakultas, atau Universitas.
b. Mahasiswa
1) Mahasiswa yang tidak memiliki masalah akademik dan keuangan;
2) Mahasiswa semester 4 Fakultas Teknik;
3) Mahasiwa semester 4 Prodi Kebidanan Fakultas Kesehatan;
4) Mahasiswa semester 6 Fakultas Agama Islam;
5) Mahasiswa semester 6 Fakultas Sosial Humaniora;
6) Mahasiswa semester 6 Prodi Keperawatan Fakultas Kesehatan;
7) Mahasiswa lainnya yang ditugaskan secara khusus oleh LP3M sebagai
peserta KKN;
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J. STANDAR SARANA PRASARANA
1. Standar Sarana dan Prasarana
Standar sarana prasarana adalah kriteria minimal sarana dan prasarana
yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dan
PKM dalam rangka memenuhi hasil penelitian dan PKM. Sarana Prasarana
penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang
digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang
ilmu sesuai program studi pada institusi.
2. Standar Sarana dan Prasarana KKN Berbasis OBE
Sarana dan prasarana KKN Berbasis OBE adalah media, wadah, atau
perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian dan
PKM. Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada
UNUJA yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian dan PKM paling sedikit
terkait dengan proses pembelajaran dan pengadian masyarakat.
a. Untuk kebutuhan standar isi dan proses penelitian dan PKM, dilakukan
pembinaan dan pelatihan berupa: pelatihan penulisan artikel jurnal,

pelatihan kerjasama, pelatihan hak cipta, pelatihan penulisan paper,
pelatihan buku ajar, pelatihan pembuatan roadmap, dan perancangan
kerja sama.
b. Untuk kebutuhan standar pengelolaan penelitian dan PKM, disediakan
Sistem Informasi penelitian dan PKM berupa: e-RISBANG.
c.

Untuk kebutuhan standar hasil penelitian dan PKM, disediakan media
publikasi berupa: e-Journal (https://ejournal.unuja.ac.id), Sentra Hak

Kekayaan Intelektual Unuja, Pustaka Nurja (https://pustakanurja.ac.id),
dan lain-lain.
K. STANDAR PENGELOLAAN
1. Standar Pengelolaan
Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan
kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian.
Pengelolaan penelitian dan PKM berbasis OBE dilakukan oleh Lembaga
Penerbitan,

Penelitian,

dan

Pengabdian

kepada

Masyarakat

(LP3M)

bekerjasama dengan Fakultas di lingkungan Universitas Nurul Jadid.
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2. Standar Pengelolaan KKN Berbasis OBE
Standar pengelolaan dalam KKN Berbasis OBE mencakup tahapantahapan penting, mulai dari pendampingan, pengusulan proposal, review
proposal, penandatanganan kontrak, pelaksanaan penelitian, pengumpulan
laporan kemajuan, pencairan insentif tahap I, pengumpulan laporan hasil,
hingga pengumpulan luaran, dan pencairan insentif tahap II.
Gambar 1. Alur Pelaksanaan KKN Berbasis OBE
LP3M

Dosen & Mahasiswa

Dosen

Koordinator kelompok

LP3M

• Plotting kelompok di eRisbang
• Pembekalan

• Login E-Risbang

• Tunjuk koordinator

• Install Telegram

• Buat Group Telegram untuk
para koordinator

Dosen & Mahasiswa

Reviewer

Kaprodi

Dosen

LP3M

• Pelaksanaan penelitian dan
PKM

• Review proposal penelitian
• Review proposal PKM

• Analisis roadmap
• Upload judul buku ajar

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Dosen

Reviewer

Dosen

LP3M & Reviewer

Dosen

• Upload laporan kemajuan
penelitian
• Upload laporan kemajuan
PKM
• Upload buku ajar
• Upload paper prosiding

• Review laporan kemajuan
penelitian
• Review laporan kemajuan
PKM
• Review buku ajar
• Review paper prosiding

• Upload MoA Penelitian
• Upload MoA PKM

•
•
•
•
•
•

penelitian
PKM
buku ajar
paper prosiding
MoA penelitian
MoA PKM

• Pemberian nilai KKN

Dosen

Reviewer

Dosen

Dosen & Mahasiswa

Bagian Keuangan

• Upload luaran (artikel jurnal,
buku ajar, prosiding) di eRisbang

• Review laporan akhir
penelitian
• Review laporan akhir PKM

• Upload laporan akhir
penelitian
• Upload laporan akhir PKM

•
•
•
•

• Penyaluran insentif tahap I

Bagian Keuangan

Mahasiswa

LP3M & LPPM

LP3M & Kaprodi

• Penyaluran insentif tahap II

• Unduh sertifikat KKN

• Audit kendali mutu

• Penyusunan rencana tindak
lanjut

Upload roadmap penelitian & PKM
Upload proposal penelitian & PKM
Upload judul paper mahasiswa
Upload surat tugas

Monev
Monev
Monev
Monev
Monev
Monev

Menulis laporan akhir
Menerbitkan artikel jurnal
Menerbitkan buku ajar
Menerbitkan paper prosiding

Pelatihan roadmap
Pelatihan artikel jurnal penelitian
Pelatihan artikel jurnal PKM
Pelatihan buku ajar
Pelatihan paper prosiding
Pelatihan perancangan kerjasama

Keterangan:
1. LP3M memplotting kelompok dosen dan mahasiswa di e-Risbang dan
memberikan pembekalan teknis kepada para kelompok secara virtual;
2. Dosen login e-Risbang untuk mengetahui para mahasiswa yang menjadi
mitranya, begitu pula sebaliknya mahasiswa login e-Risbang untuk
mengetahui dosen mitranya;
3. Dosen menunjuk salah seorang mahasiswa menjadi koordinator kelompok (*
dengan mengisi Google Form yang telah disediakan oleh LP3M (* Disarankan
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koordinator kelompok yang memiliki kemudahan akses komunikasi telpon
seluler);
4. Koordinator kelompok telah menginstall aplikasi Telegram pada telepon
seluler mereka masing-masing;
5. LP3M membuat grup Telegram khusus untuk seluruh koordinator kelompok
yang berfungsi sebagai wadah monitoring, tanya jawab, dan evaluasi progress
pelaksanaan KKN;
6. LP3M melaksanakan pendampingan dan pelatihan, mulai dari perancangan
roadmap, publikasi artikel jurnal, publikasi buku ajar, publikasi paper
prosiding, hingga pendokumentasian kerjasama;
7. Dosen mengupload roadmap penelitian & PKM, proposal penelitian & PKM,
judul paper mahasiswa, dan surat tugas;
8. Kaprodi melakukan analisis roadmap penelitian & PKM dan menginput judul
buku ajar yang telah dipetakan sesuai matakuliah;
9. Reviewer memeriksa dan memberi komentar atas substansi proposal
penelitian & PKM secara rinci dari judul hingga daftar pustaka;
10. Dosen dan mahasiswa melakukan penelitian & PKM;
11. Dosen mengupload laporan kemajuan penelitian & PKM, dummy book buku
ajar, dan paper prosiding;
12. Reviewer memeriksa dan memberi komentar atas substansi laporan
kemajuan penelitian & PKM, dummy book buku ajar, dan paper prosiding;
13. Dosen mengupload MoA penelitian & PKM;
14. LP3M dan Reviewer melakukan monev penelitian & PKM, monev buku ajar,
monev paper prosiding, serta monev MoA penelitian & PKM;
15. Dosen memberikan nilai KKN kepada mahasiswa;
16. Bagian Keuangan UNUJA menyalurkan insentif tahap I kepada dosen
berdasarkan ketuntasan penulisan laporan kemajuan penelitian & PKM,
dummy book buku ajar, dan paper prosiding;
17. Dosen dan mahasiswa menulis laporan akhir penelitian & PKM, serta
mengurus seluruh publikasi luaran buku ajar dan paper prosiding;
18. Dosen mengupload laporan akhir penelitian & PKM;
19. Reviewer memeriksa dan memberi komentar atas substansi laporan akhir
penelitian & PKM;
20. Dosen mengupload semua luaran, mulai dari artikel jurnal penelitian, artikel
jurnal PKM, buku ajar, dan prosiding;
21. Bagian Keuangan UNUJA menyalurkan insentif tahap II kepada dosen
berdasarkan ketuntasan luaran;
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22. Mahasiswa mengunduh sertifikat KKN sebagai syarat pemograman tugas
akhir;
23. LP3M dan LPPM melakukan audit kendali mutu dan melaporkannya kepada
Rektorat; dan
24. LP3M dan Kaprodi menyusun rencana tindak lanjut untuk program KKN
selanjutnya.
Tabel 14. Jadwal Pelaksanaan KKN Berbasis OBE
NO

TAHAPAN

PELAKSANA

WAKTU

1

LP3M

Maret 2022

Dosen dan
Ka.Prodi

Maret 2022

3

Pendampingan dan pelatihan
a. Sosialisasi pedoman
b. Pelatihan buku ajar
c. Pelatihan penulisan paper prosiding
d. Pelatihan penulisan artikel jurnal
Pengusulan proposal
a.
Proposal penelitian
b. Proposal PKM
c.
Judul buku ajar *(diisi oleh Ka.Prodi)
d. Judul paper prosiding
Review proposal

Komite reviewer

Maret 2022

4

Penandatanganan kontrak

LP3M dan dosen

Maret 2022

5

Pelaksanaan penelitian dan PKM
a.
Mengurus dokumen MoA penelitian & PKM
b.
Mengisi logbook
Unggah laporan kemajuan
a. Progress report penelitian
b. Progress report PKM
c. Buku ajar
d. Prosiding mahasiswa

Mahasiswa

Maret-Agustus
2022

Dosen

Agustus 2022

7

Unggah MoA penelitian & PKM

Dosen

Agustus 2022

8

Monitoring dan evaluasi

Agustus 2022

9

Pemberian nilai KKN

LP3M &
Komite reviewer
Dosen

2

6

*) Penulisan penelitian dan PKM cukup 70 %
**) Penulisan buku ajar dan prosiding harus selesai 100 %

*) Laporan kemajuan penelitian dan pengabdian bersifat
mengikat dan wajib bagi seluruh kelompok KKN. Bagi
kelompok yang tidak menyetorkan laporan kemajuan,
maka kelompok tersebut tidak bisa melanjutkan ke tahap
berikutnya.
*) Bagi dosen yang tidak mengumpulkan dummy book
buku ajar, maka dosen yang bersangkutan tidak
berkesempatan untuk diseleksi oleh Fakultas untuk
memperoleh insentif tahap I
*) Bagi kelompok mahasiswa yang tidak mengumpulkan
paper penelitian / pengabdian, maka seluruh kelompok
dalam keanggotaan tersebut memperoleh nilai B -
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10

Penyaluran insentif tahap I

LP3M

September 2022

11

Unggah laporan akhir
a. Laporan akhir penelitian
b. Laporan akhir PKM
Review laporan akhir

Dosen

Oktober 2022

Komite reviewer

Oktober 2022

Dosen

Desember 2022

14

Unggah luaran
a. Artikel jurnal penelitian (published)
b. Artikel jurnal PKM (published)
c. Buku ajar (published)
d. Prosiding mahasiswa (published)
Penyaluran insentif tahap II

Dosen

Desember 2022

15

Unduh sertifikat KKN (bagi mahasiswa)

Mahasiswa

Januari 2023

16

Audit kendali mutu

Januari 2023

17

Penyusunan rencana tindak lanjut

Lembaga
Penjamin Mutu
(LPM)
LP3M

12
13

*) Bagi kelompok yang tidak mengumpulkan luaran KKN,
mahasiswa tidak memperoleh sertifikat KKN sebagai
syarat pemograman tugas akhir dan dosen tidak
memperoleh insentif KKN tahap II

Januari 2023

*) Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan situasi terkini

L. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan
Standar pendanaan dan pembiayaan merupakan kriteria minimal
sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian danPKM.
Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian dan PKM diatur
berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi.
2. Standar Pendanaan dan Pembiayaan KKN Berbasis OBE
Pendanaan penelitian dan PKM berbasis OBE diperoleh seluruhnya dari
internal perguruan tinggi, namun dosen dapat mencari sumber pendanaan
lain dari kerjasama dengan pemerintah, perusahaan, masyarakat, atau
lembaga lain dari dalam maupun luar negeri.
Seluruh pengelolaan dana penelitian dan PKM merupakan wewenang
dosen, namun dosen tidak berwenang menarik iuran yang tidak wajar kepada
mahasiswa untuk proses dan luaran penelitian, kecuali telah disepakati
melalui mekanisme mufakat bersama.
Proses pencairan dana dilakukan melalui mekanisme transfer pada
rekening masing-masing dosen dalam dua tahap:
a. Pencairan tahap I dilakukan di bulan September didasarkan pada
ketuntasan penulisan buku ajar, paper mahasiswa, dan laporan kemajuan
penelitian dan pengabdian;
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b. Pencairan tahap II dilakukan di bulan Desember didasarkan pada
ketuntasan publikasi artikel jurnal penelitian, artikel jurnal PKM, buku ajar,
dan prosiding mahasiswa.
Seluruh biaya yang timbul akibat dari pengelolaan proses penelitian atau
PKM beserta luarannya dibebankan pada besaran dana sebagaimana
tersebut di atas.
M. PENUTUP
Demikianlah panduan teknis KKN Berbasis OBE Universitas Nurul Jadid
tahun 2022. Sekali lagi, keberhasilan program ini hanya mungkin terwujud melalui
sinergi antara LP3M, Dekanat & Prodi, Dosen Tetap, dan Mahasiswa. Program ini
masih membutuhkan banyak evaluasi, saran, dan masukan dari berbagai pihak.
Semoga target kinerja penelitian dan pengabdian di UNUJA tahun 2021 bisa
tercapai dengan maksimal.
Ditetapkan di Paiton
Pada tanggal 18 Februari 2022,
Kepala LP3M,

Achmad Fawaid, M.A., M.A.
NIDN. 2123098702
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
1.

Template Proposal Penelitian

2.

Template Proposal Pengabdian

3.

Template Buku Ajar

4.

Template Paper Prosiding

5.

Template Laporan Kemajuan Penelitian

6.

Template Laporan Kemajuan Pengabdian

7.

Template Laporan Akhir Penelitian

8.

Template Laporan Akhir Pengabdian

9.

Template MoA Penelitian dan Pengabdian

10. Surat Tugas Penelitian
11. Surat Tugas Pengabdian
12. Surat Tugas Buku Ajar
13. Surat Tugas Prosiding
14. Surat Pengesahan
15. Kontrak Penelitian
16. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
17. Lembar Monev Penelitian
18. Lembar Monev Pengabdian
19. Lembar Monev Kerja Sama
20. Template Kuesioner Kepuasan Mitra
21. Template Roadmap Penelitian & Pengabdian khusus Dosen
22. Template Roadmap Penelitian & Pengabdian khusus Prodi
Semua dokumen di atas dapat diakses pada e-Risbang http://risbang.unuja.ac.id
dan sebagian dokumen bisa di akses https://tinyurl.com/kknobe
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