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Jenis

Bentuk

Individu

Survei Moderasi Beragama Mahasiswa diminta untuk melakukan survei moderasi
di Masyarakat
agama di desa di tempat KKNnya. Dengan aplikasi yang
disediakan oleh LP2M. Masing-masing peserta memiliki
kewajiban secara individu untuk mensurvei tiga orang.
Yakni, Tokoh Pemuda, Masyarakat (aparat
pemerintah/pimpinan politik, Ketua Ormas), Agama.

Kelompok

Ketentuan

Jumlah

Keterangan

1

Mengisi pada aplikasi
yang disediakan.

Menulis essai moderasi
berbasis data dari hasil
survey yang dilakukan

Selain melakukan survey, mahasiswa juga diminta untuk 1
menuliskan hasil wawancara dalam bentuk tulisan berupa
essai. Panjang essai dari hasil wawancara tiga tokoh ini
adalah minimal 1000 kata. Dari kumpulan tulisan itu lantas
dilayout menjadi buku yang diupayakan ISBN-nya. Buku
tersebut harus diikuti dengan tulisan DPL serta tereview
oleh DPLnya masing-masing.

Poster Kampanye
Moderasi Beragama

Desain poster yang isinya tentang pesan-pesan
perdamaian. Bisa dengan mengutip petuah kiai atau
pesan-pesan dalam kitab-kitab karangan ulama yang
memiliki semangat Islam (wasathiyyah). Beri logo LP2M
dan UIN Satu Tulungagung.

2

Video Kampanye Moderasi Membuat video dengan isi yang menjelaskan semangat
Beragama 1 menit
islam wasathiyyah. Sertakan sumber jika konten yang
diambil itu adalah kutipan. Beri logo LP2M dan IAIN
Tulungagung.

1

Antologi Buku Moderasi
Beragama

1

Essai yang ditulis oleh anggota kelompok kemudian
dilayout dan dijadikan buku ber-ISBN

Laporan Kegiatan Berdesa Laporan kegiatan berisi tentang perencanaan hingga
1
proses kegiatan yang telah dikerjakan. Selanjutnya
memberikan usalan tentang dampak atas kegiatan yang
telah dilakukan. Dengan ketentuan kertas: A4, Font: Times
New Roman, ukuran Font: 12, Spasi: 1,5, Margin top (3
cm), left (4 cm), right (3 cm), bottom (3 cm). Format
laporan sesuaikan dengan contoh.
Berita Kegiatan yang
diselenggarakan

Selain itu, menuliskan berita kegiatan yang telah
diselenggarakan kemudian dikirim ke email
kknlp2mta@gmail.com berita ditulis lengkap mencakup
5W + 1 H disertai foto minimal panjang tulisan 300 kata.

Laporan Profil Potensi
Desa

Laporan ini cukup mengumpulkan ringkasan profil berupa
narasi, video profil potensi desa serta, tiga infografis
potensi desa.

