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Pada tanggal 20-21 Juli 2019, Dosen Pembimbing Lapang Kegiatan KKN-T 2019, Dr. Ir. Erizal, MAgr. 

melakukan kegiatan supervisi KKN-T di kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kegiatan supervisi 

merupakan kegiatan kunjungan ke desa-desa lokasi KKNT, untuk memonitor sekaligus mensupport 

mahasiswa dalam melaksanakan program kerja KKN-T. Kegiatan supervisi yang dilakukan 

diantaranya : 1) Melakukan dialog dengan para mahasiswa tentang kegiatan yang telah dilakukan 

selama di desa, 2) Mendiskusikan hambatan-hambatan dan kemudahan yang ditemui, dan rencana 

tindak lanjut kegiatan sampai sama berakhirnya kegiatan KKNT, serta 3) Memberikan penilaian 

tentang pelaksanaan kegiatan KKNT. 

 

Tema Kegiatan KKN-T di Kabupaten Majalengka dengan Host FEMA dan FEM adalah: “Pembangunan 

Ekonomi Desa berbasis UMKM dan Ekowisata menuju SDGs”. Dalam kegiatan KKNT tahun 2019 di 

Kabupaten Majalengka, IPB bekerjasama dengan Universitas Majalengka (UNMA). Mahasiwa peserta 

KKN-T baik dari IPB maupun UNMA antusias dan semangat melakukan kegiatan yang telah 

direncanakan dalam proposal kegiatan. 

 

Dr. Erizal menyampaikan ada beberapa rekomendasi untuk perbaikan sebagai berikut: 1) Perlu 

koordinasi lebih baik dengan koordinator pelaksana dari UNMA agar pelaksanaan program kegiatan 

KKN-T dengan IPB kedepannya lebih baik lagi, 2) Perlu inventarisasi kegiatan tiap lokasi dan 

dibuatkan data base yang berguna untuk kegiatan KKN-T berikutnya, sehingga mahasiswa berikutnya 

yang mendapat lokasi KKN-T yang sama sudah dapat membuat proposal untuk melanjutkan kegiatan 

sebelumnya, 3) Penetapan peserta mahasiswa di suatu lokasi, perlu disesuaikan antara bidang 

ilmunya dengan permasalahan yang ada di lokasi hasil inventarisasi diatas, 4) Mahasiswa sebelum 

mengakhiri kegiatan KKN-T, perlu merencanakan keberlanjutan program kegiatannya (SDM, modul, 

fasilitas) agar kegiatan tersebut tidak terhenti ketika mahasiswa kembali ke kampus.  

 

Harapan yang disampaikan Dr. Erizal, KKN-T di Kabupaten Majalengka dapat berjalan dengan lancar, 

dapat memberikan manfaat untuk semua pihak yang terkait, dan mahasiswa kembali ke kampus 

dengan tidak ada kekurangan satu pun.  
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