Panduan Kuliah Kerja Nyata Tematik 2018

PANDUAN SURVEI LAPANGAN
KKN TEMATIK TAHUN 2018
Tema :
”Pemberdayaan Potensi Desa untuk mewujudkan masyarakat desa
yang aman, mandiri, terintegrasi dan negarawan berdasarkan Iman Ilmu Amal”
BIDANG GARAPAN
Berdasarkan tingkat krisis yang dialami masyarakat, maka program yang akan
dilaksanakan oleh para mahasiswa, adalah :
a.
b.
c.
d.

Bidang Kesehatan
Bidang Ekonomi
Bidang Pendidikan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat (khususnya masyarakat miskin)

Sesuai bidang garapan tersebut, ragam aktivitas yang dapat dilaksanakan oleh
mahasiswa meliputi :
a. Bidang Kesehatan (untuk masyarakat umum)
1. Pemberdayaan daya beli kesehatan, seperti :

 Meningkatkan kesadaran akan arti hidup sehat
 Mengembangkan insurance kesehatan bagi masyarakat
 Dan ragam kegiatan pemberdayaan lainnya.

2. Meningkatkan pola hidup sehat dan mandiri, seperti:

 Kesadaran akan pola hidup sehat
 Pengetahuan pengenalan penyakit secara dini
 Dan ragam kegiatan peningkatan pola hidiup sehat dan mandiri lainnya

3. Mengembangkan alternatif di bidang kesehatan, seperti :
 Mengembangkan dan memanfaatkan TOGA
 Teknik pengolahan dan pengemasan TOGA
 dan ragam kegiatan alternatif bidang kesehatan lainnya.

4. Keluarga Berencana





Kesehatan Reproduksi Remaja ( KRR )
Pelayanan program Keluarga Berencana
Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
Komunikasi, Informasi dan Edukasi ( KIE )

b. Bidang Ekonomi (untuk kawasan yang sudah mengembangkan kegiatan usaha
mandiri skala kecil/industri rumah tangga/industri kecil)
1. Mengembangkan wirausaha baru, seperti :
 Mengenbangkan permodalan
 Penyusunan proposal usaha
 Perijinan usaha
 Dan ragam kegiatan pengembangan wirausaha lainnya

2. Meningkatkan kualitas manajemen usaha, seperti :
 Manajemen produksi, pemasaran dan keuangan
 Dan ragam kegiatan manajemen usaha lainnya
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3. Disain produk unggulan, seperti :





Teknik pengemasan, karakteristik produk dan kualitas produk usaha
Perijinan produk
Pengajuan HAKI
Dan ragam kegiatan disain produk unggulan lainnya

4. Mengembangkan alternatif usaha baru, seperti,

 Studi minat pasar
 Teknik merumuskan dan merancang jenis usaha baru
 Pengembangan ragam kegiatan pengembangan alternatif usaha baru lainnya

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat (khususnya masyarakat miskin)
1. Meningkatkan kualitashidup, seperti :





Peningkatan kualitas pendidikan
Menumbuhkan kesadaran hokum dan hak-hak sebagai warga negara
Mengurangi penduduk buta aksara
Dan ragam kegiatan peningkatan kualitas hidup lainnya

2. Meningkatkan daya beli melalui wirausaha mandiri, seperti :
 Menumbuhkan kesadaran akan potensi diri
 Pemanfaatan waktu luang
 Dan ragam kegiatan peningkatan daya beli lainnya

3. Menumbuhkan budaya aktif, produktif, dan partisipatif, seperti
 Meningkatkan aktivitas kegiatan kepemudaan
 Meningkatkan budaya membaca
 dan ragam kegiatan lainnya

d. Bidang Pendidikan (orientasi pada fisik)
1. Pembenahan kawasan kumuh, seperti :





Disain penataan kawasan
Disain sanitasi lingkungan kawasan yang sehat
Peningkatan pengetahuan tentang ragam perijinan tinggal dan usaha
Dan ragam kegiatan pembenahan kawasan kumuh lainnya

2. Mengembangkan budaya lingkungan hidup sehat, seperti :

 Contoh rumah sehat
 Sanitasi lingkungan rumah yang sehat
 Dan ragam kegiatan pengembangan budaya lingkungan hidup sehat lainnya

3. Memberdayakan lingkungan rumah, seperti

 Pemanfaatan lingkungan rumah secara produktif
 Memanfaatkan lingkungan rumah secara sehat dan menarik
 Dan ragam kegiatan pemberdayaan lingkungan rumah lainnya.

4. Memberdayakan lingkungan fasilitas umum dan fasilitas social, seperti
 Memperbaiki serana umum dan fasilitas sosial
 Pemanfaatan lingkungan fasum secara produktif dan berdaya guna
 Dan ragam kegiatan pemberdayaan lingkungan fasum dan fasos lainnya.

5. Memelihara kesehatan lingkungan atau kawasan pemukiman, seperti :

 Menjaga kesehatan lingkungan akibat gangguan hewan peliharaan atau hewan liar
(anjing, kucing, ayam, burung, tikus dan ragam hewan lainnya)
 Menjaga kesehatan lingkungan akibat polusi atau limbah industri
 Dan ragam kegiatan kesehatan lingkungan rumha dan kawasan pemukiman lainnya.
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FORMAT SURVEI
PEDOMAN ORIENTASI PEMETAAN DESA LOKASI
1. Form survei ini merupakan alat bantu dalam merumuskan Pemetaan Potensi dan
Masalah di Desa Lokasi.
2. Daftar pertanyaan dalam form survei ini terdiri dari lima macam yaitu :
a.
b.
c.
d.
e.

Umum
Bidang kesehatan
Bidang ekonomi
Bidang Pendidikan
Bidang pemberdayaan masyarakat miskin

3. Sebelum anda melakukan survei dilapangan, terlebih dahulu :

a. Bekali diri anda dengan surat ijin survei / ijin pelaksanaan KKN-TEMATIK
b. Baca dan pahami terlebih dahulu daftar pertanyaan dalam form survei, kurang jelas
tanyakan kepada pembimbing saudara.
c. Hendaknya semua anggota peserta KKN-TEMATIKterlibat dalam seluruh tahapan
aktivitas survei dengan berbagi tugas dan analisis hasil survei.

4. Sebelum terjun ke wilayah kelurahan KKN-TEMATIK, hendaknya anda datang terlebih
dahulu ke kantor kecamatan (di bagian pemerintahan atau sekretaris kecamatan)
dimana kelurahan wilayah KKN-TEMATIKtersebut berada, (cukup perwakilan) untuk
konsultasi, koordinasi, dan ijin informal.
5. Jangan lupa selama melaksanakan survei anda harus menggunakan jaket KKN-TEMATIK sebagai identitas saudara
6. Informasi yang hendak saudara gali dalam survei ini dapat berupa :
a. Data sekunder, seperti ; yang disediakan dalam topografi kelurahan atau buku potensi
kelurahan
b. Data primer, seperti ; hasil wawancara saudara dengan para informan atau responden
seperti ; aparat ditingkat kecamatan, kepala kelurahan dan aparat kelurahan lainnya,
kepala Puskesmas, tokoh-tokoh masyarakat, maupun masyarakat umum.

A. Data Umum dan Sekunder
Desa

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

Kecamatan

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

B. DEMOGRAFI
1. Jumlah penduduk

: (L) ………….... (P) ………..... Total : …………....

2. Jumlah KK

: …………………

3. Rata-rata jiwa per KK

: …………………

C. SOSIAL
1. Jumlah SD/sederajad

: (negeri) …….

(swasta) ………

2. Jumlah SLTP/sederajad

: (negeri) ….…(swasta)……….

3. Jumlah SMA / sederajad : (negeri)……..

(swasta)..……

4. Tempat ibadah

: uraikan ……………………….

5. Jumlah PUSKESMAS

: …………………..
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D. EKONOMI
1. Mata pencaharian utama


PNS / TNI / POLRI

: ………………………….



Profesi

: ………………………….



Swasta

: ………………………….



Petani / buruh tani

: ………………………….



Jasa

: ………………………….



Wirausaha

: ………………………….



dll

: ………………………….

2. Jml. penganguran

: ………………………….

3. Pendapatan perkapita

: Rp ……………………. Perkapita

4. Industri Rumah Tangga

:

tidak ada

ada, sebutkan ragam jenisnya

E. GEOGRAFIS
1. Jarak dari ibu kota kecamatan : ……………………………………
2. Jenis kawasan

:

perumahan

( …...... %)

Perkampungan ( …...... % )
sawah

( …...... % )

tambak

( …...... % )

perdagangan

( …...... % )

PKL

( …...... % )

catatan : beri tanda ( X ) pada Kuesioner
A. BIDANG KESEHATAN
(petugas kesehatan/ kader kesehatan/ masyarakat umum)
1. Berkaitan dengan pemberdayaan daya beli kesehatan, menurut bapak/ ibu/ saudara :
a. Bagaimana rata-rata tingkat kesadaran akan arti hidup sehat dari kalangan warga
masyarakat (perkampungan) :
(a) kurang (b) cukup (c) sudah tinggi
b. Jika sakit, dimana pada umumnya warga (perkampungan) berobat :
(a) ke dukun (b) diobati sendiri (c) ke Puskesmas / ke dokter umum
c. Bagaimana aktivitas kegiatan Posyandu di kawasan ini
(a) kurang aktif / rutin (b) cukup aktif / rutin (c) sangat aktif
d. Dalam 5 tahun terakhir ini seringkah di kawasan ini terserang penyakit menular,
seperti : demam berdarah, tipes, dan penyakit menular lainnya.
(a) tidak pernah (b) jarang (c) sering
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2. Berkaitan dengan pola hidup sehat dan mandiri, menurut pengamatan bapak/ ibu/
saudara :
a. Bagaimana tingkat penderita penyakit seperti diabet/ asam urat/ penyakit karena
kolesterol yang tinggi dikalangan warga masyarakat di kawasan ini
(a) sangat banyak (b) cukup banyak (c) sedikit
b. Pernahkah warga dikawasan ini yang sakit karena kesalahan minum obat atau
keracunan karena obat:
(a) sering (b) jarang (c) tidak pernah
c. Jika salah satu dari anggota keluarga yang tiba-tiba sakit, bagaimana pada
umumnya warga di kawasan ini mengatasinya
(a) mengobati sendiri (b) pergi ke Puskesmas (c) langsung ke dokter
d. (Pertanyaan untuk petugas kesehatan/ PUSKESMAS) seringkah anda menemui
pasien yang sudah akut datang ke Puskesmas
(a) sering (b) jarang (c) hampir tidak pernah
3. Berkaitan dengan upaya mengembangkan alternatif di bidang kesehatan, menurut
pengamatan bapak/ ibu/ saudara :
a. Apakah pada umumnya warga di kawasan ini sudah mengetahui fungsi TOGA
(Tanaman Obat Keluarga) :
(a) kurang mengetahui (b) cukup mengetahui (c) sangat mengetahui
b. Apakah warga dikawasan ini sering memanfaatkan keberadaan TOGA yang ada
disekitar lingkungan mereka
(a) hampir tidak pernah (b) kadang-kadang (c) sering kali memanfaatkannya
c. Bagi warga yang sudah memanfaatkan TOGA, bagaimana tingkat pengetahuan
mereka terhadap teknik pengolahan dan pengemasan TOGA
(a) kurang (b) cukup mengetahui (c) sudah relatif tinggi
d. Apakah pada umumnya warga dikawasan ini sudah mempunyai katalog TOGA
(a) tidak ada yang punya (b) ada beberapa yang punya (c) hampir semua punya
Catatan :
a.
Semakin banyak informan semakin baik
b.
Beri skor untuk masing-masing jawaban (a) skor 1 (b) skor 2 dan (c) skor 3, semakin
rendah Jumlah skor untuk masing-masing pertanyaan menunjukkan tingginya tingkat
kebutuhan pada masalah tersebut.
B. BIDANG EKONOMI /PERANCANGAN BISNIS
(aparat cabang dinas industri dan perdagangan di kecamatan/ kalangan pengusaha
industri rumah tangga / masyarakat di sekitar kawasan IRT)
1. Berkaitan dengan pengembangan wirausaha baru, menurut bapak/ ibu/ saudara :
a. Apakah masalah permodalan merupakan kendala paling besar dalam
mengembangkan wirausaha baru ?
(a) ya
(b) tidak
b. Sulitkah mendapatkan bantuan modal ?
(a) ya
(b) tidak
c. Pentingkah dalam merintis wirausaha baru menyusun proposal usaha ?
(a) ya
(b) tidak
d. Apakah sulit dalam menyusun proposal usaha ?
(a) ya
(b) tidak
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e. Tahukah persyaratan untuk mengurus ijin usaha ?
(a) ya
(b) tidak
2. Berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas manajemen usaha (pertanyaan untuk
kalangan pengrajin, atau pengusaha industri rumah tangga lainnya), menurut bapak/
ibu/ saudara ;
a. Apakah relatif sulit untuk mendapatkan bantuan permodalah/ suntikan modal
baru untuk mengembangkan usaha anda ?
(a) ya
(b) tidak,
jika ya, apa yang menyebabkan
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
b. Sudah cukupkah kualitas produksi dari usaha anda jika dibandingkan dengan
kapasitas alat-alat produksinya ?
(a) kurang
(b) sudah cukup
c. Bagaimana kemampuan pemasaran hasil produksi usaha anda dibandingkan
dengan kapasitas produksinya ?
(a) sangat kurang
(b) sudah cukup
d. Sudah cukup baguskah cara yang anda pakai dalam mengelola keuangan usaha
anda ?
(a) kurang
(b) cukup
e. Pentingkah memiliki teknik pembukuan yang baik berkaitan dengan kapasitas
usaha anda ?
(a) penting (b) tidak penting
3. Berkaitan dengan disain produk unggulan, (pertanyaan untuk kalangan pengrajin,
pengusaha Industri Rumah Tangga) menurut bapak/ ibu/ saudara ;
a. Apakah pengemasan produk yang baik akan berpengaruh terhadap harga produk
usaha anda ?
(a) ya
(b) tidak
b. Apakah pengemasan dari produk usaha anda sudah memadai ?
(a) kurang
(b) cukup memadai
c. Apakah penting produk usaha memiliki ciri khas ?
(a) ya penting (b) tidak
d. Apakah anda mengetahaui hasil produk usaha anda memiliki ciri yang khas
dibandingkan dengan produk sejenis pesaing anda ?
(a) tidak tahu (b) ya
e. Bagaimana anda selalu memperhatikan perkembangan kualitas produk usaha
anda ?
(a) tidak
(b) ya
f. Konsumen/pengguna mendapat perlindungan hukum atas suatu produk?
(a) ya
(b) tidak
g. Pentingkah hasil produksi saudara mendapatkan ijin dari lembaga terkait ?
(a) ya
(b) tidak
h. Apakah kesulitan dalam mengurus perijinan produk usaha ?
(a) ya
(b) tidak
i. Pentingkah Setiap produk dilindungi hak-hak patennya (HAKI) ?
(a) ya
(b) tidak
j. Jika ya, tahukah anda cara mengurus hak paten tersebut ?
(a) tidak tahu (b) tahu
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4. Berkaitan dengan mengembangkan alternatif usaha baru, (untuk pengusaha Industri
Rumah Tangga) menurut bapak / ibu / saudara ;
a. Dalam mengembangkan usaha perlukah melakukan penelitian / studi tentang
minat pasar ?
(a) ya
(b) tidak
b. Tahukah anda cara-cara merumuskan jenis usaha baru ?
(a) tidak tahu
(b) tahu
c. Ketika memulai suatu usaha, apakah cukup hanya mengandalkan pada feeling
atau
perasaan saja ?
(a) ya
(b) tidak
d. Jika ya, apa yang menyebabkan, jelaskan
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Catatan :
a.
Semakin banyak informan semakin baik
b.
Hasil jawaban silakan diolah dan dianalisis sendiri untuk menentukan prioritas
masalah yang perlu diangkat.
C. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Khususnya Masyarakat Miskin)
(melibatkan aparat kelurahan / tokoh-tokoh pendidik (guru) / tokoh masyarakat)
1. Berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup, menurut bapak / ibu / saudara ;
a. Kondisi kualitas pendidikan, khususnya warga masyarakat miskin;
(a) sangat terpuruk / memprihatinkan
(b) sangat kurang
(c)
relatif
kurang
b. Kondisi kualitas kesehatan warga masyarakat miskin :
(a) kurang terpuruk / memprihatinkan
(b) sangat kurang
(c)
relatif
kurang
c. Kesadaran hukum warga masyarakat pada umumnya
(a) sangat memprihatinkan
(b) relatif cukup
(c)
sudah
cukup tinggi
d. Jika dirasa kurang masalah hukum apa yang cukup menonjol .........................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2. Berkaitan dengan upaya meningkatkan daya beli warga masyarakat kurang mampu,
menurut bapak / ibu / saudara ;
a. Kurangnya kesadaran dalam melihat potensi diri ;
(a) ya
(b) tidak
b. Keberanian didalam merintis usaha sendiri ;
(a) ya
(b) tidak
c. Tidak adanya waktu luang ;
(a) tidak
(b) ya
d. Keterbatasan terhadap informasi permodalan usaha mandiri ;
(a) ya
(b) tidak
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3. Berkaitan dengan peningkatan jumlah keluarga produktif, menurut bapak / ibu /
saudara hal penting apakah yang harus dilakukan ;
a. Menumbuhkan semangat wirausaha ;
(a) ya
(b) tidak
b. Memperkenalkan ragam teknik-teknik ketrampilan
(a) ya
(b) tidak
c. Pelatihan ketrampilan melalui balai-balai pelatihan
(a) ya
(b) tidak
4. Berkaitan dengan upaya menumbuhkan budaya aktif, produktif, dan partisipatif,
menurut bapak / ibu / saudara hal apakah yang penting untuk dilakukan ;
a. Meningkatkan aktivitas kegiatan kepemudaan
(a) ya
(b) tidak
b. Pemanfaatan waktu luang keluarga
(a) ya
(b) tidak
c. Meningkatkan budaya membaca
(a) ya
(b) tidak
d. Melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan program KKN ;
(a) ya
(b) tidak
Catatan :
a. Semakin banyak informan semakin baik
b. Gunakan hasil analisis saudara untuk menentukan prioritas bidang garapan
D. BIDANG LINGKUNGAN
(cukup dengan mudah melakukan observasi)
Berkaitan dengan masalah lingkungan seperti masalah pembenahan kawasan kumuh,
seperti perumahan, PKL, dan sanitasi lingkungan rumah
Menurut catatan dari saudara peserta KKN, yaitu :
1. Kondisi kawasan PKL; kumuh, semrawut atau sebaliknya
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Kondisi kawasan perumahan miskin;
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Rata-rata kondisi rumah warga masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh yaitu
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Rata-rata kondisi lingkungan rumah kawasan perkampungan
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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5. Pemanfaatan lingkungan atau pekarangan rumah
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Pemanfaatan lingkungan fasum atau fasos
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Konfirmasi kepada pihak kecamatan atau kelurahan berkaitan dengan masalah PKL tentang
ada tidaknya ijin, pembinaan dan masalah PKL lainnya

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Catatan :
Hasil pengamatan saudara gunakan untuk menentukan orientasi bidang garapan
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