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PROPOSAL KEGIATAN KKM UIN MENGABDI 2020 

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 

 

I. Latar Belakang 

Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) merupakan mata kuliah intra kurikuler 

yang diselenggarakan oleh akademik di seluruh perguruan tinggi yang wajib 

diikuti oleh seluruh mahasiswa, salah satu tujuannya yaitu meningkatan 

kemampuan dan wawasan mahasiswa sebagai bekal hidup di masyarakat setelah 

lulus studi. 

Pada dasarnya Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) merupakan bentuk 

pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa setelah mereka mendapatkan 

pengetahuan, keterampilan, dan lainnya di bangku kuliah. Melalui kegiatan ini 

mahasiswa diharapkan dapat memberikan sekaligus mengimplementasikan 

berbagai hal, antara lain: pengalaman, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan 

nilai-nilai yang baik agar berkontribusi dalam proses menyelesaikan beberapa 

permasalahan di masyarakat, serta ikut berusaha dalam peningkatan berbagai 

potensi yang tersedia, agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. 

KKM yang diselenggarakan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada 

periode liburan semester ganjil Tahun Akademik 2019/2020 dilaksanakan dalam 

bentuk KKM regular UIN Mengabdi 2020 dengan Tema “Rintisan Peta Dakwah 

dan Pemberdayaan Masyarakat”. Kekhasan dari program ini adalah 

melaksanakan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat dalam bentuk 

KKM yang dimulai dari masyarakat di sekitar kampus, selanjutnya diperluas di 

desa yang lain. Asas mendahulukan yang dekat diharapkan bisa memberi manfaat 

timbal balik antara kampus dan masyarakat. Program pengembangan peta dakwah 

diharapkan menghasilkan informasi yang lengkap mengenai kondisi objektif unsur 

ataupun komponen dari sistem dakwah baik raw (materi dakwah), input, konversi, 

output, feedback, maupun environmental. 

KKM UIN Mengabdi 2020 diikuti 2923 (Dua ribu Sembilan ratus dua 

puluh tiga) mahasiswa yang terbagi kedalam 195 (Seratus Sembilan puluh lima) 

kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 15 (Lima belas) mahasiswa, yang 

didampingi oleh 1 (satu) orang Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).  
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KKM UIN Mengabdi adalah program KKM yang dirancang berdasarkan 

relevansi kompetensi akademis dengan kebutuhan pembangunan masyarakat di 

lokasi KKM, dengan demikian program ini diharapkan lebih terarah dan lebih 

bermanfaat bagi pengembangan kompetensi akademik mahasiswa dan pemenuhan 

pembangunan masyarakat setempat. 

 

II. Landasan Pemikiran 

Landasan pelaksanan KKM UIN Mengabdi 2020 adalah sebagai berikut: 

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

2. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 

4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2005 tentang Perubahan Status dari 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) menjadi Universitas Islam 

Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang; 

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan 

Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri 

Mulana Malik Ibrahim Malang; 

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan 

Tatakerja Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang; 

7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Nomor 44 Tahun 

2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 68/KMK.05/2008 tentang Penetapa 

UIN Mulana Malik Ibrahim Malang pada Departemen Agama sebagai Instansi 

Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (PK-

BLU). 

9. Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: 

Un.3/PP.00.9/4854/2017 tentang Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM). 

 

III. Nama Kegiatan 

Kegiatan ini bernama: KKM UIN Mengabdi 2020 yang disenggarakan di wilayah Kota 

Batu dan Kabupaten Malang. 
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IV. Tema Kegiatan 

KKM regular UIN Mengabdi 2020 dengan tema “Rintisan Peta Dakwah dan 

Pemberdayaan Masyarakat”. 

 

V. Tujuan Kegiatan 

1. Membantu menyelesaikan permasalah dan menggali potensi, untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

2. Menghasilkan Peta dakwah yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan 

kegiatan dakwah, baik oleh para pelaku dakwah maupun pihak pemerintah dalam 

merumuskan pembangunan bidang usaha yang lain. 

3. Meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran-ajaran 

agama, dalam upaya membangun mental spiritual yang kuat. 

4. Mengembangkan harkat dan martabat, serta meningkatkan kualitas hidup dan 

kehidupan masyarakat desa dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya 

menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejatera. 

5. Berpartisipasi dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, lingkungan, 

dan sanitasi. 

6. Berpartisipasi dalam peningkatan kualitas kualitas pangan dan ekonomi kreatif 

7. Berpartisipasi dalam peningkatan kualitas implementasi Teknologi Tepat 

Guna (TTG) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di masyarakat 

8. Berpartisipasi dalam membantu pemerintah desa, lembaga-lembaga, dan 

seluruh masyarakat dalam mempersiapkan kader pembangunan di pedesaan. 

9. Menumbuhkan hubungan yang baik dan kerjasama yang saling 

menguntungkan antara Perguruan Tinggi dan masyarakat. 

 

VI. Sasaran dan Target 

1. Sasaran 

Masyarakat di 3 (Tiga) Kecamatan di Kota Batu, dan 15 (Lima Belas) 

Kecamatan di Kabupaten Malang, yang terdiri dari 24 (Dua puluh empat) Desa di 

Kota Batu dan 169 (Sertatus enam puluh sembilan) Desa di Kabupaten Malang. 

(Catatan: nama-nama Desa terlampir). 
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2. Target 

a. Dihasilkannya peta dakwah. 

b. Terciptanya masyarakat yang berjiwa religius. 

c. Terwujudnya kualitas pendidikan yang baik, dan kreativitas masyarakat yang 

tinggi. 

d. Meningkatnya kesadaran menjaga lingkungan dan sanitasi, serta kesadaran 

pentingnya menjaga kesehatan di masyarakat. 

e. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengelolah bahan pangan yang 

bernilai ekonomis tinggi. 

f. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat secara optimal dan mampu 

memanfaatkan sumber daya yang ada melalui konsep kewirausahaan, 

implementasi teknologi sederhana, dan TIK. 

g. Menambah wawasan berpikir dan meningkatkan keterampilan masyarakat 

dalam memecahkan problematika yang mereka hadapi. 

 

VII. Program Kegiatan 

KKM UIN Mengabdi 2020 dilaksanakan dibeberapa desa di Kota Batu 

dan Kabupaten Malang. Secara khusus program kerja yang dilaksanakan yaitu 

“Membuat dan mengembangkan peta dakwah, dan membantu meningkatkan dan 

mengembangkan: (1) kualitas keagaamaan melalui aktivitas da’wah; (2) kualitas 

pendidikan, seni dan budaya; (3) kualitas kesehatan masyarakat, dan lingkungan; 

(4) kualitas pangan dan ekonomi kreatif; (5) implementasi Teknologi Tepat Guna 

(TTG) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); serta kegiatan lainnya 

yang sesuai dengan kompetensi mahasiswa dan berdasar kebutuhan 

masyarakat”. 

Deskripsi program kegiatan sebagai berikut yaitu: 

1. Membuat dan mengembangkan peta dakwah 

2. Peningkatan dan Mengembangkan Kualitas Keagaamaan 

Program kegiatan: 

- Pemetaan aset dan problem sosial bidang keagamaan. 

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang keagamaan 
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melalui aktivitas da’wah. 

- Peningkatan kualitas pembelajaran di komunitas remaja masjid, Madrasah 

Diniyah, dan Taman Pendidikan al-Qur’an (TPQ). 

- Merumuskan program keagamaan bersama masyarakat dan ikut terlibat 

aktif dalam mengawal berbagai program kegiatan keagaaman. 

3. Peningkatan dan Mengembangkan Kualitas Pendidikan, Seni dan Budaya 

Program kegiatan: 

- Pemetaan potensi dan problema sosial dalam bidang pendidikan, seni dan 

budaya. 

- Pengembangkan pola, strategi, dan model pemantapan dan penuntasan 

wajib belajar yang sesuai dengan permasalahan, kondisi dan potensi 

masyarakat. 

- Ikut terlibat dalam berbagai kegiatan peningkatan kualitas pendidikan di 

luar sekolah/madrasah, melalui kegiatan pendampingan belajar, 

peningkatan literasi, dan lainnya. 

- Ikut terlibat dalam kegiatan masyarakat yang terkait dengan 

pengembangan kreatifitas kesenian dan kebudayaan masyarakat. 

4. Peningkatan dan Mengembangkan Kualitas Kesehatan Masayarakat, 

Lingkungan dan Sanitasi 

Program kegiatan: 

- Pemetaan kondisi kesehatan masyarakat lingkungan, dan sanitasi. 

- Mampu mengidentifikasi dan merumuskan problem dan aset sosial 

bidang kesehatan masyarakat, lingkungan, dan sanitasi. 

- Ikut terlibat dalam berbagai kegiatan peningkatan kualitas kesehatan 

masyarakat, lingkungan, dan sanitasi. 

5. Peningkatan dan Mengembangkan Kualitas Pangan dan Ekonomi Kreatif 

Program kegiatan: 

- Pemetaan potensi aset dan problem sosial bidang pangan lokal, 

pengorganisiran dan pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat, dan 

penguatan jaringan ekonomi berbasis masyarakat dan UMKM. 

- Pendidikan dan pelatihan bidang ketahanan pangan, dalam bentuk 

pengolahan bahan pangan, proses pengemasan (packaging), pemasaran 

produk. 
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- Peningkatan kualitas produk melalui penguatan akses Teknologi Tepat 

Guna, keanekaragaan, higinitas, kemasan, efisiensi, dan lain-lain dalam 

rangka mendukung program ketahanan pangan dan pengembangan 

UMKM. 

- Memperluas jejaring pemasaran bidang pangan dan ekonomi kreatif 

melalui TIK. 

- Ikut terlibat dalam berbagai kegiatan peningkatan ketahanan pangan 

dan peningkatan perekonomian masyarakat. 

6. Peningkatan dan Mengembangkan Kualitas Mesyarakat Melalui 

Implementasi Teknologi Tepat Guna (TTG), dan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) 

Program kegiatan: 

- Pemetaan aset dan problem masyarakat bidang pengembangan akses 

teknologi oleh masyarakat. 

- Implementasi TTG dan TIK dalam menunjang pemberdayaan 

masyarakat desa. 

- Pengembangan profil desa berbasis TIK. 

- Pendidikan dan pelatihan bidang TIK bagi tenaga aparatur desa dan 

masyarakat. 

- Pengembangan sistem informasi melalui website desa. 

Secara praktis, program kerja di atas dapat dilaksanakan sesuai dengan 

kebutuan masyarakat subyek pengabdian, dengan mempertimbangkan situasi, 

kondisi masyarakat, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam 

(SDA), dan faktor lain yang menjadi pendukung rangkaian kegiatan. 

 

VIII. Waktu dan Tempat Kegiatan 

Kegiatan ini akan dilaksanakan mulai Tanggal 28 Desember 2019 - 27 

Januari 2020. Bertempat di 3 (Tiga) Kecamatan di Kota Batu, dan 15 (Lima belas) 

Kecamatan di Kabupaten Malang. 

Tabel. Lokasi pelaksanaan KKM UIN Mengabdi 2020 

Kota/Kabupaten Kecamatan Jumlah Desa Keterangan 
Kota Batu Junrejo 7  

Bumi Aji 9  
Batu 8  
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Ketua LP2M, 
 
 
 

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag 
NIP: 195904231986032003 

Kota/Kabupaten Kecamatan Jumlah Desa Keterangan 
Kabupaten 

Malang 
Pakisaji 12  
Bululawang 14 
Tumpang 14 Wringin songo* 
Poncokusumo 16 Ngadas* 
Tajinan 12  
Turen  17  
Wonosari  8  
Ngajum 9  
Pagak 8  
Bantur 10  
Gedangan  8  
Gondanglegi 14  
Pagelaran 10  
Kromengan 6 Peniwen* 
Wagir 8 Sitirejo, Sidorahayu, 

Parangargo, Jedong* 
Jumlah Desa: 188 
Jumlah Kelompok: 195 
Jumlah Peserta KKM: 2923 
* Desa yang tidak ditempati KKM 

 

XI. Sumber Dana 

1) Swadaya anggota KKM. 

2) Sumber dana lain yang halal dan tidak mengikat. 

 

XII. Penutup 

Demikian proposal ini dibuat sebagai acuan dan bahan pertimbangan berbagai 

pihak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan selama 

KKM UIN Mengabdi 2020 berlangsung. 

 

Malang, 20 Nopember 2019 


