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KATA PENGANTAR  

  

Pedoman Penulisan Kuliah Kerja Lapangan ini disusun bertujuan untuk 

menyeragamkan standar format penulisan bagi mahasiswa sebagai penulis maupun bagi 

dosen pendamping,  dalam mengarahkan penulisan Laporan Kuliah Kerja Lapangan di 

lingkungan STIKOM Yos Sudarso Purwokerto. Pedoman ini memuat Pendahuluan, 

Prosedur KKL, Rambu-rambu Pelaksanaan KKL dan panduan Penulisan Laporan KKL, 

serta beberapa contoh lampiran yang dianggap perlu pada Pedoman penulisan. 

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan penyelenggaraan proses penulisan 

Kuliah Kerja lapangan dapat mencapai hasil yang optimal. Untuk itu, kewajiban bersama 

pihak terkait melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercakup dalam buku pedoman ini.    

    Sebagai akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada tim penyusun dan semua pihak yang terlibat dalam 

penyusunan pedoman penulisan skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan 

Penyayang memberikan hidayahNya kepada kita semua. Amin.   

  

Purwokerto,              2018 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dunia kerja 

bagi para mahasiswa sekaligus memberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri 

melalui pengabdian kepada masyarakat, baik melalui pelatihan secara teori maupun 

secara praktik di lapangan. Mahasiswa diwajibkan menjalani program Kuliah Kerja 

Lapangan (KKL) yang disesuaikan dengan kebutuhan program studi masing-masing. 

Program KKL memberikan kompetensi pada mahasiswa untuk dapat lebih mengenal, 

mengetahui, dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan dalam wujud pengabdian 

pada masyarakat. Hal ini sebagai upaya Program Studi SI mempersiapkan mahasiswa 

dalam memasuki dunia praktisi, yang dilaksanakan disemester ganjil dan genap. 

Mahasiswa yang mengikuti program ini disebut sebagai Praktikan. 

Pelaksanaan program KKL ini dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) bulan, sebagai 

mata kuliah wajib, dengan bobot 3 SKS. Pelaksanaan KKL dimungkinkan untuk 

mendukung Mou kerjasama dengan instansi pemerintah sesuai dengan kesepakatan 

dalam mewujudkan Tridharma khusunya bidang pengabdian kepada masyarakat. 

Dengan demikian, melalui kerjasama dengan  instansi pemerintah  mahasiswa 

diberi pembekalan terlebih dahalu oleh PEMDA khususnya Departemen 

Perhubungan dan komunikasi informasi (DISHUBKOMINFO) dengan  memberikan 

pelatihan khususnya dibidang IT ke masyarakat dilingkungan yang 

membutuhkannya. Antara lain  adalah : 

a. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada ketua kelompok KKL agar dapat 

menjalankan tugas/pekerjaan yang diterimanya dengan baik dan patuh terhadap 

pimpinan unit kerja yang diikutinya.  

b. Memberikan pengarahan dan masukan-masukan kepada kelompok KKL agar 

mereka memiliki pola pikir yang kreatif, inovatif, penuh inisiatif, bertanggung 

jawab dan siap memasuki dunia kerja yang sebenarnya.  

c. Memberikan masukan-masukan kepada progdi dalam upaya perbaikan 

kurikulum dan system pembelajaran sesuai dengan kebutuhan yang ada 

dilapangan dengan dunia industri.  

  

1.2. Tujuan KKL  

a. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan keterampilan 

mahasiswa.  



 
 
 

b. Mengarahkan mahasiswa untuk mengidentifikasi permasalahan dan memberikan 

solusi melalui titik keputusan,  melalui teknologi informasi. 

c. Mendapatkan masukan umpan balik dalam usaha Penyempurnaan kurikulum yang 

sesuai dengan tuntutan dunia industri dan masyarakat.  

d. Membina dan meningkatkan kerjasama antara Program studi SI dengan instansi 

Pemerintah baik BUMN maupun Non BUMN untuk tempat KKL.  

e. Sebagai tugas Pengabdian kepada masyarakat (Perwujudan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi).  

f. Memberikan gambaran dunia kerja bagi para mahasiswa tingkat akhir.  

   

1.3. Manfaat KKL  

 1. Bagi Instansi Pemerintah, Perusahaan Swasta dan BUMN.  

a. Realisasi visi maupun misi sebagai fungsi dan tanggung jawab sosial 

kelembagaan.  

b. Menjalin hubungan yang teratur, sehat dan dinamis antara intansi/perusahaan 

dengan Lembaga Perguruan Tinggi.  

c. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi 

pihak-pihak yang terlibat.  

  

 2. Bagi Mahasiswa  

a. Melatih keterampilan mahasiswa sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh 

selama mengikuti perkuliahan dikampus.   

b. Belajar mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja pada unit-unit kerja, 

baik dalam lingkungan pemerintah maupun perusahaan.  

c. Mengembangkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan mencoba 

menemukan sesuatu yang baru yang belum diperoleh dari pendidikan formal.  

d. Mengeksplorasi berbagai kemungkinan karir dalam bidang IT 

e. Mengembangkan pengetahuan yang diterima di kampus, serta mendalami 

keterampilan di bidang profesi tertentu melalui tempat KKL. 

f. Mengembangkan sikap yang baik yang bisa dipelajari di tempat kerja, terutama 

disiplin diri, kerja tim, tanggung jawab, dan inisiatif. 

g. Memperkuat portofolio mahasiswa dan melanjutkan minat yang ditekuni dengan 

pengalaman dan kemampuan praktis.  

h. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat melalui KKL. 

  

 



 
 
 

 3. Bagi STIKOM Yos Sudarso 

Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan 

kebutuhan di lingkungan instansi/perusahaan dan tuntutan pembangunan pada 

umumnya. Dengan demikian Program Studi dapat mewujudkan konsep link and match 

dalam meningkatkan kualitas layanan pada stakeholders.  

  



 
 
 

BAB II PROSEDUR KULIAH  KERJA LAPANGAN 

  

2.1. Prosedur Kuliah Kerja lapangan  

         1.  Mahasiswa telah memenuhi syarat akademis Syarat  

 a.  Telah lulus minimal 100 sks  

    b. Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) semester tidak kurang dari 2.00  

2. Membuat surat permohonan ke perusahaan yang disetujui oleh Program Studi dan 

diketahui oleh PUKET I Bidang Akademik dan diajukan ke BAAK (untuk kelas 

paralel).  

3. Ketua Program Studi, mengajukan dosen pendamping kepada Pembantu Ketua I.  

4.  Dosen pendamping adalah yang telah di syahkan melalui SK dari pimpinan 

STIKOM. 

5.  Mahasiswa membuat laporan kuliah  Kerja Lapangan kemudian disahkan oleh 

Ka Progdi dan dosen pendamping serta instansi tempat KKL.  

6. Instansi menandatangani dan memberikan Nilai kuliah Kerja Lapangan kepada 

mahasiswa dan juga nilai dari dosen pendamping.  

7. Sub Bagian Akademik menerima laporan Kuliah Kerja dan memproses nilai atas 

persetujuan Ketua Program Studi serta diketahui oleh Pembantu ketua I.  

8. Mahasiswa menerima Nilai KKL dengan bobot 3 sks. 

  

 

  

  

  



 
 
 

 

BAB III TATA CARA PROCEDURE KKL 

 

  

1. Kuliah Kerja Lapangan (KKL) merupakan mata kuliah yang berisi aktivitas kerja 

praktek atau magang berbasis pengalaman kerja praktis, bersifat individual/ kelompok 

dan sesuai dengan Capaian Pembelajaran yang ditentukan oleh mahasiswa bersama 

Dosen Pendamping KKL serta disetujui oleh Ka.Progdi di lokasi Kuliah Kerja 

Lapangan (KKL). Lewat KKL mahasiswa mempelajari dan memahami seluk beluk 

dunia kerja dibidang komunikasi dan melakukan tugas-tugas sesuai bidang atau profesi 

yang dipilih.   

2. KKL menggunakan konsep Experiential Learning, yakni konsep pembelajaran yang 

dilakukan melalui refleksi atas pengalaman (kerja) yang dialaminya secara langsung. 

Experiential learning berfokus pada proses:  

a. Pembelajaran untuk masing-masing individu melalui model pos daya  (klas paralel) 

b. Pembelajaran untuk  kelompok dengan model tematik ( klas regular) yaitu 

kerjasama melalui Kominfo dengan program kerja yg sudah ada mahasiswa 

dibekali untuk melatih aparat desa melalui 19 desa di kec sumbang . 

3. Kuliah Kerja Lapangan dilakukan di institusi berupa perusahaan, instansi, organisasi, 

serta lembaga yang melaksanakan program/kegiatan kerja di bidang IT   

4. Kuliah Kerja Lapangan berjumlah kredit 3 SKS, atau minimal setara dengan 45 hari 

kerja dengan minimal 256 jam kerja.  

  

 A. PROSEDUR PENGAJUAN DAN PELAKSANAAN KKL  

1. Mahasiswa melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di institusi yang telah 

disetujui selama kurun waktu minimal 45 hari kerja dengan minimal 256 jam kerja.  

Mahasiswa mengisi KRS dengan memasukan matakuliah KKL wajib diikuti dengan 

bobot  3 SKS serta mengetahui Dosen Pendamping KKL. 

2. Mahasiswa mendapatkan Dosen Pendamping KKL dan mulai konsultasi untuk mengisi 

Formulir Rancangan SWOT_KKL (Formulir A)  

3. Formulir Rancangan KKL disetujui Dosen Pendamping KKL  

4. Mahasiswa selama KKL wajib mengisi Formulir Aktivitas Harian KKL (Formulir B)   



 
 
 

5. Setelah selesai melaksanakan KKL, mahasiswa diwajibkan membuat Laporan KKL 

(Formulir C):   

  

B. SYARAT DAN KETENTUAN PENGAJUAN KKL  

  

1. Proses KKL dapat dilakukan di setiap semester  Genap.  Mahasiswa diwajibkan 

mengambil KRS KKL terlebih dulu.  

2. KKL ditempuh oleh mahasiswa yang sudah menempuh minimal 100 SKS dibuktikan 

dengan Kartu Hasil Studi (KHS) dan mendapat persetujuan Dosen Pendamping 

Akademik (DPA).  

3. Jika institusi lokasi KKL meminta proposal, mahasiswa dapat menyusun sesuai dengan 

format proposal yang diinginkan oleh Instansi terkait. 

4. Pelaksanaan KKL berlaku selama satu semester, terhitung sejak pencantuman mata 

kuliah KKL dalam KRS mahasiswa. Apabila melebihi jangka waktu tersebut, 

mahasiswa yang bersangkutan diminta berkonsultasi dengan Dosen Pendamping KKL 

mengenai dispensasi waktu penyelesaian KKL (maksimal 1 semester berikutnya).  

5. Berkas yang disiapkan untuk mengajukan Kuliah Kerja Lapangan:  

a. Formulir Rancangan KKL berisi SWOT (Formulir A).   

6. Institusi (dalam hal ini Ka Progdi) dapat menghentikan proses KKL bagi mahasiswa 

yang kinerjanya tidak sesuai dengan standar institusi tersebut, atau tidak memenuhi 

jumlah waktu minimal 45 hari kerja dengan minimal 256 jam kerja. Jika ini terjadi, 

maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus dan harus mengulang proses KKL dari awal.  

7. Mahasiswa bertemu dengan dosen Pendamping untuk bimbingan penyusunan laporan 

KKL.  

 

C.  PROSEDUR PELAKSANAAN SEMINAR KKL:   

  

1. Menyerahkan berkas hardcopy Laporan KKL kepada dosen Pendamping KKL 

yang telah di-ACC. Dan dikumpulkan ke BAAK  

2. Pendamping wajib menyerahkan nilai setelah dikalkulasi dengan nilai dari 

pendamping tempat KKL 

 

 



 
 
 

 

D. EVALUASI DAN PENILAIAN  

1. Hal-Hal Yang Dinilai Dari Mahasiswa  

a. Kepatuhan untuk mengikuti atau melaksanakan seluruh Program KKL mulai dari 

persiapan sampai pada kegiatan akhir.  

b. Kesunguhan dalam melaksanakan tugas-tugas KKL dengan baik dan penuh 

tanggung jawab.  

c. Tingkat keberhasilan mahasiswa dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

diberikan oleh pimpinan Unit kerja setempat, di mana mahasiswa ditempatkan.  

d. Keberhasilan menghasilkan buah pikiran atau hasil karya berguna bagi instansi 

yang bersangkutan dan kegiatan akademik di kampus.  

 2. Kriteria Penilaian Kondite KKL Mahasiswa  

1. Disiplin  

Yaitu ketataan kepada peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh instansi dimana mahasiswa menjalankan KKL.  

2. Kerajinan  

Yaitu kemampuan untuk bekerja serta keahlian di tempat tugas dan diskusi atau 

rapat pada waktunya.  

3. Ketekunan  

Yaitu kemampuan mahasiswa KKL dalam berusaha untuk menyelesaikan tugas-

tugasnya.  

4. Kejujuran  

Yaitu kesediaan mahasiswaw mengikuti seluruh jadwal KKL, dan melaporkan 

sebagaimana yang dijadwalkan.  

5. Inisiatif  

Yaitu kesanggupan mahasiswa menyelesaikan masalah serta keberhasilannya 

dalam mengatasi masalah.  

6. Diskusi  

Yaitu kesediaan mahasiswa berkorban atau memberikan bantuan tanpa 

mengharapkan imbalan atau balasan mensukseskan Program dan Studi 

Lapangan.  



 
 
 

3. Kategori Penilaian Penilaian terhadap mahasiswwa akan dilakukan menurut skala    

sebagai berikut:  

Capaian Pembelajaran   : 50%   

            (Dosen Pendamping KKL & Ka progdi)  

Penilaian Lapangan   : 30%  

Laporan KKL (Refleksi)  : 10%  

  Progja KKL     : 10%  

            Indikator nilai akhir 

1. Sangat Baik    = 80-99 

2. Baik  = 70-79 

3. Cukup  =60-69 

4. Kurang =50-59 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ANALISIS SWOT POTENSI DESA 

 

Nama Desa  :  Datar  

Kecamatan : Sumbang 

Internal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksternal 

Strengths (S): 
1. Lahan Subur yang Luas 

Memiliki sumber air tetap 

2. Membantu PAD 

3. Mata Air 

4. Tempat Penambangan( 

Galian C) 

5. Sungai sebagai tempat 

wisata( arum jeram) 

6. Letak Strategis Dibawah 

Kaki Gunung 

Weaknesses (W): 
1. Hutan lindung mulai rusak 

2. Sering terjadi sengketa tanah 

Terletak di dataran rendah 

3. Sering terjadi perkelahian 

4. Kurangnya Pendidikan 

Masyarakat 

Oportunities (O): 

1. Akses jalan yang baik 

2. Investasi 

pembangunan Villa/ 

penginapan 

3. Pembangunan Rumah 

makan (restoran); 

4. Memiliki keunggul an 

dari kecamatan lain 

(nama baik); 

 

 

 Strategi W-O: 

1. Melakukan perawatan 

terhadap jalan, sehingga 

akses tetap lancar 

2. Menutup daerah 

penambangan yang sudah 

tidak layak ditambang lagi 

3. Mengalihkan minat 

masyarakat untuk beralih 

kesektor pariwisata 

4. Meningkatkan pendidikan  

masyarakat 

Threats (T): 

1. Tingkat kejahatan yang 

meningkat; 

2. Terjadinya pre manisme 

3. Sering terjadi per 

kelahian antar warga 

4. Wabah penyakit HIV 

Aids meluas. 

 Strategi W-T: 

1. Penertiban trehadap 

perusahaan tanpa ijin 

2. Melakukan reboisasi 

terhadap hutan gundul 

3. Memperketat pengamanan 

di setiap wilayah 

4. Meningkatkan kesadaran 

terhadap bahaya enyakit 

Aids 
 

 

 

 

 



 
 
 

BAB IV PANDUAN PENULISAN FORMAT LAPORAN KKL 

 

4.1. Sistematika Penulisan  

 Sistematika penulisan atau penyusunan Laporan KKL :  

LEMBAR PENGESAHAN  

KATA PENGANTAR  

DAFTAR ISI  

DAFTAR TABEL  

DAFTAR GAMBAR  

DAFTAR LAMPIRAN  

  



 
 
 

BAB I  PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang KKL  

B. Maksud dan Tujuan KKL  

C. Kegunaan KKL  

D. Tempat KKL  

E. Jadwal Waktu KKL  

BAB  II TINJAUAN UMUM TEMPAT KKL  

A. Sejarah Perusahaan  

B. Struktur Organisasi / Instansi 

C. Kegiatan Umum Perusahaan  

    BAB III.  PELAKSANAAN KULIAH KERJA LAPANGAN  

A. Bidang Kerja  

B. Pelaksanaan Kerja  

C.  Kendala Yang Dihadapi  

D. Cara Mengatasi Kendala  

E. Uraian Kegiatan  

 BAB IV KESIMPULAN   

A. Kesimpulan  

B. Saran – Saran  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN-LAMPIRAN  

- Materi / Modul 

- Dokumentasi / Foto 

- Daftar Hadir Kegiatan  

- Rancangan Analisis Swot Potensi Desa 

- Jurnal Kegiatan Harian KKL 

 

 



 
 
 

CONTOH SAMPEL  

LAPORAN KEGIATAN KULIAH KERJA LAPANGAN 

(KKL) 

 

 

Laporan ini disusun untuk memenuhi persyaratan 

Mata Kuliah KKL (Kuliah Kerja Lapangan) 

Pada Program Studi Sistem Informasi S1 

 

 

Di Susun oleh : 

 

Anggi Anggraini   (201501045) 

Falentina Sidabutar   (201501078) 

Stefanus Bagus Pradana  (201501079) 

Riska Erna Wulandari  (201501070) 

 

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI S1 

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER YOS SUDARSO 
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2018 



 
 
 

LEMBAR PENGESAHAN KULIAH KERJA LAPANGAN 

 

Disusun Oleh : 

1. Nama : Anggi Anggraini 

Nim : 201501045 

2. Nama : Falentina Sidabutar 

Nim : 201501078 

3. Nama : Sttefanus Bagus Pradana 

Nim : 201501079 

4. Nama : Riska Erna Wulandari 

Nim : 201501070 

 

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing KKL, 

Pada Tanggal : ..................................... 

 

Mengetahui,       Menyetujui, 

Ketua Progam Studi      Pendamping Kkl 

 

 

Endang Setyawati, M.Kom     Endang Setyawati, M.Kom  

NIDN. 0608016901                                                                NIDN. 0608016901 

Mengetahui PUKETI 

 

 

Dhany Faizal Racma M.Kom 
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KATA PENGANTAR 
 

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang maha Esa karena rahmat dan 

karunia-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang 

dilaksanakan di Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Jawa Tengah 

pada tanggal 6-24 Agustus 2018 dengan baik dan sesuai dengan rencana. 

 Laporan ini ditunjukan sebagai pertanggung jawaban atas perjalanan KKL yang telah 

penulis laksanakan. Dalam laporan ini penulis mencoba untuk memaparkan kegiatan  yang 

dilaksanakan di Desa Gandatapa. Serta di akhir pembahasan, penulis mencantumkan saran 

yang dapat digunakan sebagai perbaikan dalam pelaksaan KKL berikutnya. 

 Pelaksanaan dan penyusunan laporan ini tidak terlepas dari perhatian serta bantuan dari 

beberapa pihak. Oleh karena itu , kami ingin mengucapkan rasa terimakasih saya kepada: 

1. Bapak Dhany Faizal Rachma, M.Kom, selaku Puket 1 Bidang Akademik. 

2. Ibu Endang Setyawati, M.Kom, selaku Ketua Prodi S1 Sistem Informasi. 

3. Ibu Endang Setyawati, M.Kom, selaku Pembimbing KKL. 

Penulis sadar bahwa laporan ini belum sempurna. Oleh karenanya, penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang membangun sehingga dapat membuat laporan ini menjadi 

lebih baik. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat baik kepada penulis sendiri dan 

kepada para pembaca secara umumnya. 

 

 

  

 

 

 

 Purwokerto, 27 Agustus 2018 
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DAFTAR GAMBAR 

 

1. Pelepasan mahasiswa KKL di balai desa kebanggan. 

2. Perkenalan dengan perangkat desa. 

3. Persiapan untuk pelatihan CorrelDraw. 

4. Penginstalan driver printer. 

5. Bertemu kepala sekolah SD N 3 Gandatapa. 

6. Sosialisasi internet sehat di SD N 3 Gandatapa. 

7. Pamitan dengan perwakilan guru dari SD N 3 Gandatapa dan memberikan kengan-

kenangan. 

8. Mengikuti karnaval estafet tunas kelapa di SD N 3 Gandatapa. 

9. Menyetting driver printer yang dihubungkan dengan wifi. 

10. Pelatihan bagaimana dasar-dasar menggunakan microsoft word kepada perangkat desa. 

11. Mencari potensi desa dengan membuatkan akun Instragram untuk mengeksplor wisata 

yang ada di desa Gandatapa. 

12. Pelatihan bagaimana menggunakan aplikasi CorrelDraw kepada perangkat desa. 

13. Pelatihan bagaimana menggunakan aplikasi camtasia kepada perangkat desa. 

14. Sosialisasi Gabungan web desa di Kecamatan Sumbang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

1. Foto-foto Kegiatan KKL. 

2. Materi Sosialisasi menggunakan internet sehat. 

3. Daftar Hadir Sosialisasi di SD Negeri 3 Gandatapa. 

4. Jurnal Kegiatan Harian KKL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Sehubungan dengan mata kuliah yang kita ambil pada semester tujuh ini, dimana 

mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti Kuliah Kerja Lapangan (KKL). Kuliah Kerja 

Lapangan ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan nilai di mata kuliah tersebut. 

Kuliah Kerja Lapangan ini sangat membantu mahasiswa, terutama dalam bidang pengenalan 

lingkungan dalam dunia kerja. Kuliah Kerja Lapangan ini juga tidak hanya melati soft skill, 

tetapi juga bagaimana berinteraksi dengan karyawan lain dan dengan pimpinan di suatu 

perusahaan atau instansi. 

Kuliah Kerja Lapangan ini merupakan salah satu pengabdian kami kepada masyarakat, 

dimana kami memiliki tanggung jawab sebagai mahasiswa sistem informasi, memberikan ilmu 

yang sudah kami peroleh dari kampus kepada masyarakat sekitar teruta memberikan informasi 

tentang teknologi terkini serta pendukungnya. 

Saat ini, informasi merupakan hal utama yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan sangat 

mudahnya masyarakat mendapatkan informasi, sehingga tidak perlu jauh-jauh dan sangat 

efisien waktu untuk mendapatkan suatu informasi. Ini merupakan berkat kemajuan teknologi 

yang menghasilkan suatu informasi, antara lain melalui website. Sehingga masyarakat dituntut 

untuk mengerti bagaimana membuat suatu informasi dan bagaimana untuk mengaksesnya. 

Disinilah peran kami sebagai mahasiswa sistem informasi, yaitu memberikan petunjuk dan 

bimbingan kepada masyarakat. 

Khususnya di Balai Desa Gandatapa, informasi yang ada di tempat tersebut sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat di Desa Gandatapa. Dengan adanya program 

yang diadakan oleh pemerintah, yaitu website desa. Tugas kami dalam program ini yaitu : 

 

 

 



 
 
 

Membimbing dan memberikan petunjuk kepada perangkat desa untuk membuat berita dan 

informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui website tersebut. Dengan pelatihan 

tersebut diharapkan perangkat desa dapat membuat informasi yang dibutuhkan oleh 

masyarakat, Membimbing dan Melatihan dalam menggunakan aplikasi CorelDraw, agar 

perangakat desa dapat membuat spanduk/pamflet sendiri. Membimbing dan Melatih dalam 

menggunakan aplikasi camtasia, agar perangkat desa dapat Membuat video, merecord video 

yang berhubungan dengan semua aktivitas yang ada di desa. Membimbing dan Melatih dasar-

dasar menggunakan Microsoft word, yaitu : bagaimana cara membuat tabel di word, membuat 

surat. Membuatkan akun Instagram untuk wisata yang ada gandatapa agar nantinya wisata yang 

ada di gandatapa dapat tereksplor serta agar mendapatkan apbd. Membimbing dan Melatih 

dasar-dasar menggunakan microsoft excel. Serta membuatkan Modul untuk referensi untuk 

perangkat desa. 

Selain perangkat Desa Gandatapa, masyarakat juga perlu bimbingan dan panduan 

bagaimana membuat informasi dan bagaimana mengembangkan potensi desa,  Sebab itu, kami 

mengadakan bimbingan kepada adik-adik SD Negeri 3 Gandatapa, khususnya adik-adik kelas 

6. Pada bimbingan tersebut, kami memberikan pelatihan tentang bagaimana menggunakan 

internet yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu kami mengajarkan bagaimana dampak 

positif dan negatif internet, dan bagaimana menggunakan internet yang sehat. 

 

1.2. Tujuan dan Manfaat 

1.2.1. Tujuan : 

2. Bagi Mahasiswa, penulisan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang Desa 

yang telah dilakukan kegiatan KKL yaitu Desa Gandatapa. 

3. Bagi Mahasiswa, penulisan ini bertujuan untuk menginformasikan tentang langkah-

langkah kerja kegiatan KKL di Desa Gandatapa. 

4. Bagi para Dosen, Penulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menilai tingkat 

ketercapaian Mahasiswa Dalam partisipasi kegiatan KKL (Kuliah Kerja Lapangan) di 

Desa Gandatapa. 

5. Bagi para Dosen, penulisan ini bertujuan sebagai dasar acuan untuk meningkatkan 

kualitas program KKL yang lebih baik lagi di masa mendatang. 

 



 
 
 

1.2.2. Manfaat : 

1. Manfaat Bagi Mahasiswa 

- Sebagai sarana dalam melatih keterampilan mahasiswa sesuai dengan pengetahuan 

yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan. 

- Kegiatan belajar dalam mengenal, berdinamika dan kondisi nyata dalam dunia 

kerja. 

- Menjadikan mahasiswa lebih aktif dalam mempelajari konsep-konsep terapan 

dalam ilmu komputer yang dapat dimanfaatkan pada dunia kerja. 

- Menambah pengalaman hidup dalam berdinamika bersama perangkat desa. 

 

2. Manfaat Bagi perangkat Desa Gandatapa 

Dengan adanya kegiatan KKL ini, perangkat desa mendapatkan bimbingan dan 

pelatihan mengenai website desa yang telah dibuat DINKOMINFO Pemerintah 

Kabupaten Banyumas. Selain pelatihan dan bimbingan website, perangkat desa juga 

mendapatkan pelatihan mengenai penggunaan Microsoft Office, penggunaan aplikasi 

coreldraw, penggunaan aplikasi camtasia dalam pelayanan di Desa Gandatapa,  

 

3. Manfaat bagi Siswa SD Negeri 3 Gandatapa 

Dengan adanya bimbingan tentang Internet Sehat, diharapkan Siswa SD Negeri 3 

Gandatapa dapat mengerti dan memahami  tentang bagaimana cara menggunakan 

internet yang sehat. 

 

4. Manfaat bagi adik-adik angkatan 

Untuk memberikan referensi,bagaimana dunia kerja dan juga untuk paduan dalam 

kuliah kerja lapangan untuk meneruskan yang telah kami kerjakan. 

 

5. Manfaat bagi dosen 

Sebagai penilaian kuliah kerja lapangan kami dan juga untuk evaluasi kuliah kerja 

lapangan berikutnya. 

 

 

 



 
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1. Pengertian 

2.1.1 Internet Sehat  

               Internet Sehat adalah aktifitas manusia yang sedang melakukan kegiatan online baik 

browsing, Chating, Social media, upload dan download secara tertib, baik dan beretika sesuai 

norma-norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, internet sehat juga merupakan cara 

berprilaku yang beretika saat mengakses suatu Informasi dari internet, selain itu juga Pengguna 

Internet yang sehat tidak melakukan aktifitas internet yang melanggar hukum seperti 

Pelanggaran Hak Cipta (Ilegal), Hacking Dan Mengakses Konten legal (Situs Dewasa). 

Internet yang di gunakan untuk tidak mengakses konten-konten negatif seperti halnya situs 

porno, sehingga Orang tua saat ini harus lebih teliti soal anaknya yang sudah mengenal Internet 

Internet Sehat adalah adalah aktifitas Internet yang di sesuaikan dengan kebutuhan pengguna 

internet secara kriteria Umur, Profesi. 

Manfaat Internet Sehat : 

1. Kumpulan berbagai informasi 

2. Untuk berkomunikasi 

3. Untuk mencari sumber berita 

4. Untuk Belajar 

2.1.2. CorrelDraw  

          Sebuah program komputer yang melakukan editing pada garis vektor. Program ini dibuat 

oleh Corel, sebuah perusahaan software yang berkantor pusat di Ottawa, Kanada. Corel draw 

memiliki kegunaan untuk mengolah gambar, oleh karena itu banyak digunakan pada pekerjaan 

dalam bidang publikasi atau percetakan ataupun pekerjaan di bidang lain yang membutuhkan 

proses visualisasi. 

Manfaat CorrelDraw : 

1. Menciptakan desain logo atau simbol, yang mana ini adalah kegunaan Corel Draw yang 

paling banyak dimanfaatkan oleh penggunanya, terutama pembuatan logo dua dimensi. 

2. Membuat desain undangan, brosur dan lain-lain juga menjadi suatu kegunaan dari 

program Corel Draw. 

3. Membuat cover buku juga dapat dilakukan di Corel Draw. 

http://daradaeng.com/istilah-istilah-dasar-internet.html


 
 
 

2.1.3. Camtasia :  

          Camtasia Studio adalah software yang digunakan untuk Capture Screen dan Record 

dalam menu interaktif dan pembuatan media presentase yang diproduksi TechSmith. Camtasia 

ini digunakan untuk merekam semua aktifitas yang ada pada desktop computer dan software 

ini bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran berbasis multimedia dan e-learning yaitu 

dengan membuat video tutorial atau pelatihan dalam membuat video. 

Manfaat Camtasia : 

1. Dapat menyimpan file dalam bentuk video yang biasanya dikenal dengan type file 

dengan ekstention avi, mpg, dan wmp. 

2. Dapat menyimpan dalam bentuk Macromedia flash player yang mempunyai type 

ekstention SWF. 

3. Penyimpanannya dalam bentuk html, dimana dalam type ini dapat broser ke internet 

sehingga pengguna/user media pembelajaran interaktif ini dapat mengakses lewat 

internet. 

2.1.4. Peta Desa 

               Peta Desa adalah gambaran dari keseluruhan permukaan bumi baik keadaan alam, 

ekonomi dan sosial budaya yang dibuat pada permukaan datar yang diperkecil dengan skala 

tertentu dan diwakili dengan simbol tertentu sebagai tanda pembatas antar desa baik berupa 

batas alam maupun batas buatan. 

Manfaat Peta : 

1. Memberikan gambaran fisiografis secara umum permukaan bumi dan suatu 

daerah/wilayah (bentuk, relief, iklim, jenis tanah, jenis vegetasi). 

2. Menunjukkan dan menggambarkan lokasi atau letak suatu kawasan atau wilayah atau 

obyek geografis lainnya. 

3. Memperlihatkan ukuran (luas, bentuk, arah, dan jarak) suatu obyek geografi peta.  

4. Mengetahui keadaan sosial, budaya, ekonomi suatu daerah (jumlah penduduk, 

persebaran penduduk). 

5. Dapat menjadi alat bantu pendidikan untuk mempelajari muka bumi dan segala 

fenomena geografi. 

 

 



 
 
 

2.1.5. Profile Desa 

          Profile Desa adalah gambaran menyeluruh tentang kararter desa yang meliputi data dasar 

keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana 

serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa. 

Manfaat Profile Desa : 

1. Mengetahui karakteristik potensi desa/kelurahan. 

2. Mengukur kecepatan perkembangan desa/kelurahan. 

3. Mengukur status kemajuan dan kategori tingkat perkembangan desa/kelurahan. 

4. Menjadi input strategis dalam musyawarah pembangunan partisipatif. 

5. Menjadi pedoman dalam menentukan arah pengembangan desa/kelurahan. 

6. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kebijakan program masuk 

desa/kelurahan. 

2.1.6. Word  

          Word adalah aplikasi pengolah kata yang sangat populer pada saat ini, Aplikasi yang 

dikembangkan oleh microsoft ini terdapat dalam satu paket microsoft office yang berisi 

microsoft word, microsoft excel, microsoft power point, microsoft office publisher microsoft 

office access dan lain-lain. Adapun fungsi dari mirosoft word adalah sebagai pengolah kata 

sehingga semua pekerjaan yang berhubungan dengan pengolahan kata. 

Manfaat Word : 

1. Memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaan 

2. Menghemat Waktu dalam Pekerjaan 

3. Menghemat Kertas dan Biaya. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

2.1.7. Excel  

          Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket 

installasi Microsoft Office berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang 

terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Microsoft Excel digunakan 

diberbagai bidang pekerjaan, baik usaha kecil maupun perusahaan berskala internasional. 

Adapun beberapa fungsi dan kegunaan Microsoft Excel adalah sebagai berikut : 

1. Membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, meringkas, dan memformat data serta 

grafiknya. 

2. Membuat catatan keuangan dan anggaran keuangan. 

3. Menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, dll. 

4. Melakukan analisa dan riset harga. 

5. Melakukan perhitungan statistika. 

6. Membantu berbagai sektor bisinis untuk mempermudah melakukan laporan keuangan. 

7. Membuat daftar nilai sekolah maupun universitas. 

8. Konversi mata uang. 

9. Membuat Grafik persamaan matematika. 

10. Membuat program Excel dengan Visual Basic. 

2.1.8 Website Desa 

 

Website (situs web) atau bisa juga disebut Web adalah halaman yang ditampilkan di 

internet yang memuat informasi tertentu (khusus). Web pertama kali diperkenalkan pada tahun 

1992. Hal ini sebagai hasil usaha pengembangan yang dilakukan CERN di Swiss. Internet dan 

web adalah dua hal yang berbeda. Internet yaitu yang dapat menampilkan web-nya, sedangkan 

web adalah yang ditampilkannya yang berupa susunan dari halaman-halaman. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

2.2 Sejarah dan Visi Misi Desa Gandatapa 

2.2.1. Sejarah Desa Gandatapa 

          Gandatapa adalah desa yang berada pada ujung (Timur Laut) wilayah Kabupaten 

Banyumas . Desa ini berbatasan langsung dengan Desa Sikapat (Timur). Pada Desa Gandatapa 

masih sangat asri dan alami, banyak objek wisata curug dan terdapat petilasan yang banyak 

orang kesana untuk meminta berkat. Ganda berarti dua dan tapa adalah bertapa. Dahulu kala 

terdapat dua orang yang mengembara dan sampailah ke Desa Gandatapa. Mereka berdua 

berkelakuan sangat baik, menjadi contoh bagi masyarakat dan sampai di tuakan. Keseharian 

mereka dilakukan untuk bertapa dan berdzikir untuk meminta kesejahteraan pada Allah untuk 

masyarakat. Sampai akhir hayatnya, masyarakat mulai mengenang dan untuk menghormati 

beliau, masyarakat memberi Desa ini adalah Gandatapa. 

2.2.2. VISI 

Membangun pemerintah desa gandatapa yang lebih maju. 

2.2.3.  MISI  

“Terwujudnya Pemerintahan yang jujur, Ora Neko-neko dan Apa anane” 

1) Pemerintahan yang jujur identik dengan bersih yang mengandung makna bahwa 

penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pemerintahan 

yang baik (Good Governance) ditandai dengan pemerintahan yang bebas dari praktek 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Sumber daya aparatur yang berkualitas dan 

profesional, mengedepankan pelayanan public secara optimal, adanya jaminan 

kebebasan berpendapat. 

2) Pemerintahan yang ora neka neka mengandung makna bahwa sebagai pelaksana dang 

penggerak pembangunan sekaligus sebagai obyek pembangunan, rakyat mempunyai 

hak baik dalam melaksanakan maupun menikmati hasil pembangunan sehingga kami 

layani dengan cara ora neka-neka tetapi tetap berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

3) Pemerintahan yang apa anane mengandung makna bahwa prosedur birokrasi 

penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang pelayanan umum berjalan sesuai 

dengan aspirasi masyarakat melalui Musrenbangdes dan berdasarkan peraturan yang 

ada dan berlaku untuk kesejahteraan rakyat. 



 
 
 

2.3 Daftar Organisasi/Instansi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

BAB III 

KEGIATAN KKL 

 

3.1 Jadwal Kegiatan KKL 

Tabel Jadwal 

No Hari Tanggal Kegiatan 

1 Senin 6/8/2018 Perkenalan dengan Perangkat Desa. 

2 Selasa 7/8/2018 Mempersiapkan pelatihan aplikasi correlDraw. 

3 Selasa 7/8/2018 Membantu dalam penghapusan data yang tidak penting 

4 Rabu 8/8/2018 Membantu dalam penginstalan driver printer 

5 Kamis 9/8/2018 Bertemu Kepala Sekolah SD N 3 Gandatapa 

6 Kamis 9/8/2018 Kunjungan dosen pembimbing ke balai desa Gandatapa 

7 Kamis 9/8/2018 Membantu dalam penyetingan ukuran kertas mejadi 

legal 

8 Jumat 10/8/2018 Rekreasi bersama pegawai/perangkat desa 

9 Jumat 10/8/2018 Membantu instalasi aplikasi coreldraw  

10 Sabtu 11/8/2018 Sosialisasi di SD N 3 Gandatapa 

11 Senin 13/8/2018 Mengikuti karnaval estafet tunas kelapa di SD N 

Gandatapa 

12 Selasa 14/8/2018 Membuat company profil desa dan peta 

13 Rabu 15/8/2018 Pelatihan penggunaan coreldraw 

14 Kamis 16/8/2018 Membantu dalam menangani microsoft Excel 

15 Kamis 16/8/2018 Membuat dalam mengedit video dengan menggunakan 

aplikasi camtasia 

16 Jumat 17/8/2018 Mengikuti upacara di lapangan kecamatan sumbang 

17 Sabtu 18/8/2018 Membantu dalam kegiatan pentas seni di desa 

Gandatapa 

18 Sabtu 18/8/2018 Menjadi juri dan Mc acara malam di desa Gandatapa 

19 Senin 20/8/2018 Pelatihan microsoft word secara (private) 

20 Senin 20/8/2018 Membantu penyetingan mozila 

21 Selasa 21/8/2018 Sosialisasi web desa di kecamatan sumbang 

22 Kamis 23/8/2018 Membantu pengisian kuisioner IDM 

23 Senin 27/8/2018 Pamitan dengan perangkat desa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3.2 Uraian Kegiatan  

Tabel Uraian Kegiatan KKL 

No Tanggal Uraian Kegiatan 

1 6/8/2018 Perkenalan dengan Perangkat Desa. 

2 7/8/2018 Membantu Instalasi driver printer 

3 7/8/2018 Membantu menghapus data yang tidak penting/terpakai 

4 7/8/2018 Membantu penyetingan tanggal di aplikasi 

5 8/8/2018 Membantu dalam penginstalan nitro pro 

6 8/8/2018 Membantu dalam penanganan virus dan mengupdate smadav 

versi terbaru 

7 9/8/2018 Bertemu Kepala Sekolah SD N 3 Gandatapa 

8 9/8/2018 Membantu melatih dalam hal menggunakan komputer 

9 9/8/2018 Kunjungan dosen pembimbing ke balai desa Gandatapa 

10 9/8/2018 Membantu dalam penyetingan ukuran kertas mejadi legal 

11 10/8/2018 Membantu instalasi aplikasi coreldraw 

12 11/8/2018 Sosialisasi di SD N 3 Gandatapa 

13 13/8/2018 Mengikuti karnaval estafet tunas kelapa di SD N Gandatapa 

14 14/8/2018 Membuat company profil desa dan peta 

15 14/8/2018 Menjadi juri lomba senam menumere di kecamatan sumbang 

16 15/8/2018 Pelatihan penggunaan coreldraw 

17 16/8/2018 Membantu dalam menangani microsoft Excel 

18 16/8/2018 Membuat dalam mengedit video dengan menggunakan 

aplikasi camtasia 

19 17/8/2018 Mengikuti upacara 17 Agustus  di lapangan kecamatan 

sumbang 

20 18/9/2018 Membantu dalam kegiatan pentas seni di desa Gandatapa 

21 18/9/2018 Menjadi juri dan Mc acara malam di desa Gandatapa 

22 20/8/2018 Pelatihan microsoft word secara (private) 

23 20/8/2018 Membantu penyetingan mozila 

24 21/8/2018 Sosialisasi web desa di kecamatan sumbang 

25 23/8/2018 Membantu pengisian kuisioner IDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

4.1 KESIMPULAN 

 Kesimpulan dari kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan seluruh kegiatan 

pelatihan dan bimbingan website desa yang kami lakukan masih membutuhkan waktu yang 

lebih lama lagi. Karena mengingat para perangkat desa yang kami bimbing dan latih adalah 

orang-orang tua. Sehingga kami masih membutuhkan waktu yang lebih untuk membimbing 

dan melatih para perangkat desa. 

 Kesimpulan yang kedua yaitu kegiatan Kuliah Kerja Lapangan ini sangat bermanfaat 

bagi kami. Karena kami dapat mengerti bagaimana berdinamika bersama di dalam lingkungan 

kerja. Dan kami dapat pengalaman baru dalam melatih dan membimbing masyarakat yang 

beragam. 

 

4.2 SARAN  

 Saran dari kami, mengingat dari kesimpulan yang saya berikan berkaitan dengan 

perangkat desa yang pada umumnya sudah tua, jadi kami memberi saran  untuk kegiatan Kuliah 

Kerja Lapangan selanjutnya bisa dilakukan dengan menginap di desa yang bertepatkan untuk 

kegiatan KKL ini. Supaya dalam pelatihan dan bimbingan dapat berjalan dengan efektif. 

Karena kebanyakan perangkat desa bisa di ajak untuk belajar / pelatihan bisa di lakukan malam 

hari setelah pelayanan di desa. Selain itu dengan menginap di desa diharapkan Mahasiswa 

dapat mengerti situasi dan kondisi yang ada di desa tersebut. 
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LAMPIRAN 
 

Gambar 1 : Pelepasan Mahasiswa KKL di balai desa Kebanggan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Kegiatan 1 : Membantu menghapus data yang tidak penting/terpakai 

 

 

Kegiatan 2 : Membantu penginstalan driver seluruh printer di kantor desa  

 

 



 
 
 

Kegiatan 3 : Membantu penyetingan ukuran kertas legal di microsort word 

 

Kegiatan 4 : Membantu dalam penginstalan aplikasi Coreldraw untuk semua laptop 

perangkat desa. 

 



 
 
 

Kegiatan 5 : Sosialisasi SD N 3 Gandatapa 

 

 

Kegiatan 6 : Sesi tanya jawab serta memberi hadiah untuk siswa SD N 3 Gandatapa 

 

 

 

 



 
 
 

 

Kegiatan 7 : Foto bersama siswa SD N 3 Gandatapa 

 

Kegiatan 8 : Foto bersama guru SD N 3 Gandatapa 

 



 
 
 

Kegiatan 9 : Pelatihan aplikasi coreldraw kepada perangkat desa di Balai desa 

Gandatapa  

 

Kegiatan 10 : Mendapingi dalam sosialisasi web desa 

 

 



 
 
 

Kegiatan 11 : Sosialisasi web desa di kecamatan sumbang. 

 

 



 
 
 

Berikut daftar hadir yang mengikuti sosialisasi website desa : 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 


