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A. Pendahuluan 
 
 Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara 
memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa di tengah-tengah kehidupan 
masyarakat dengan secara nyata turut membantu memecahkan masalah masyarakat 
berdasarkan kompetensi keilmuan masing-masing peserta KKN. Kompentensi 
disesuaikan dengan situasi, kondisi, masalah, dan prioritas kebutuhan masyarakat di 
lapangan dengan pendekatan interdisipliner dan ilmiah. Oleh karena itu, selain 
kegiatan pengelolaan KKN tidak saja menjamin diperolehnya pengalaman belajar 
melakukan kegiatan pembangunan masyarakat secara kongkret yang bermanfaat bagi 
mahasiswa dan masyarakat di mana mereka ditempatkan, kegiatan dan pengelolaan 
KKN juga diarahkan untuk menjamin ”keterkaitan” antara dunia akademik, baik 
secara teoritik maupun empirik. Oleh karena itu, dalam pembuatan program KKN 
harus didasari atas sinkronisasi atau sinergisitas antara masalah apa yang ada dalam 
masyarakat dengan kompetensi mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN).  
 Perubahan KKN PPM menjadi KKN Program Pembelajaran Pemberdayaan 
Terintegrasi (KKN-PPM Terintegrasi) merupakan konsekuensi dari  perubahan 
paradigma pembelajaran serta arah kebijakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat yang dilakukan Universitas Al Asyariah Mandar. Dalam paradigma 
pembelajaran yang baru, Universitas Al Asyariah Mandar memandang pengetahuan 
adalah hasil konstruksi atau transformasi seseorang yang belajar, sehingga 
pengetahuan tidak lagi merupakan  sesuatu yang sudah jadi dan siap untuk ditransfer. 
Sebaliknya, belajar adalah mencari dan membangun pengetahuan secara aktif dan 
tidak lagi merupakan proses menerima pengetahuan (pasif). Sedangkan mengajar 
adalah strategi untuk membantu mahasiswa dalam membangun pengetahuannya, dan 
tidak lagi mengajar adalah menyampaikan atau transfer pengetahuan kepada 
mahasiswa. Selain itu arah kebijakan LPPM yang baru sebagaimana Rencana Induk 
Penelitian dan Renstra Pengabdian Masyarakat Tahun 2016-2020, akan mengarahkan 
Institusi menuju Research University, sehingga dipandang perlu untuk 
mengintegrasikan program yang selama ini hanya dihasilkan dari usulan-usulan 
Tokoh Masyarakat dan program kreatifitas mahasiswa, menjadi program pengabdian 
yang diintegraskan dengan rencana stategis pengabdian masyarakat. 
 Perubahan paradigma tersebut berimplikasi pada perubahan output dan 
outcome dari kegiatan KKN. Seiring dengan perubahan tersebut, sebagai substitusi-
metamorfosis,  KKN diselenggarakan melalui learning to live together atau 
mahasiswa belajar dengan cara live in di masyarakat namun dengan pendekatan 
program yang lebih kreatif dan inovatif sesuai dengan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang dikembangkan di Universitas. KKN merupakan domain pengabdian 
yang berbasis penelitian dan pembelajaran pemberdayaan kepada masyarakat. 
Program KKN Universitas Al Asyariah Mandar sebagai bentuk substitusi-
metamorfosis, dirancang untuk meluruskan kembali bahwa program KKN harus 
masuk dalam domain pendidikan karena melibatkan mahasiswa. Program KKN 
dirancang agar sesuai dengan tujuan meningkatkan relevansi kompetensi dan daya 
saing lulusan. Program KKN dirancang tidak berbenturan dengan program 
pemerintah di masyarakat dan bahkan justru berperan untuk menunjang percepatan 
program pemerintah. Dalam program KKN, mahasiswa akan memanfaatkan 
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keberadaannya di masyarakat untuk belajar dan mengenal masyarakat tempat lulusan 
akan mengabdi pada bangsanya. 
 Output dan outcome pelaksanaan KKN (KKN-PPM Terintegrasi) sejalan 
dengan perubahan paradigma pelaksanaan KKN, sehingga KKN-PPM yang 
dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prisip untuk mewujudkan KKN yang 
berbasis Universitas Al Asyariah Mandar: 

1. keterpaduan aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi dimana aspek pendidikan 
dan pengajaran, pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian 
menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan dan tolak ukur dalam 
pelaksaan evaluasi kegiatan KKN 

2. interdisipliner, pelaksanaan KKN ini berasal dari mahasiswa dari berbagai 
disiplin ilmu di lingkungan Universitas yang di koordinasikan oleh LPPM 

3. realistis-pragmatis, merupakan tata laksana program-program kegiatan untuk 
di rencanakan yang senantiasa didasari pada persoalan dan kebutuhan 
masyarakat, mampu dilaksanakan dan di dukung oleh berbagai sumber daya 
yang tersedia. 

4. Pengembangan lingkungan, dimana pelaksanaan KKN ini untuk tetap 
melestarikan dan mengembangkan potensi lingkungan fisik dan sosial. 
 

B. Karakteristik KKN 
 Kegiatan Kuliah Kerja Nyata  (KKN) Universitas Al Asyariah Mandar 
dilaksanakan dengan karakteristik sebagai berikut: 
a. Co-creation (gagasan bersama). 
 Co-creation (gagasan bersama) bermakna bahwa kegiatan KKN dilaksanakan 

berdasarkan gagasan bersama sebagai hasil sinkronisasi antara Universitas 
(mahasiswa, dosen) dengan pihak pemerintah daerah, mitra kerja, dan 
masyarakat setempat. 

b. Co-financing (pendanaan bersama).  
 Co-financing (pendanaan bersama) berarti kegiatan KKN dilaksanakan dengan 

pendanaan bersama antara mahasiswa, masyarakat, pemerintah daerah, serta 
mitra kerja dalam program yang disepakati. 

c. Flexibility (keluwesan).  
 Flexibility (keluwesan) bermakna bahwa KKN dilaksanakan berdasarkan pada 

suatu program yang sesuai dengan situasi dan kondisi pemerintah daerah, mitra 
kerja, dan masyarakat setempat. 

d. Sustainability (berkelanjutan, berkesinambungan). 
 Sustainability (berkelanjutan, berkesinambungan) berarti bahwa 

KKNdilaksanakan secara berkesinambungan berdasarkan program kerja yang 
sesuai dengan tempat dan target tertentu. 

e. Lokalitas.  
 Lokalitas berarti bahwa program kerja dalam pelaksanaan KKN sesuai dengan 

kasus yang ada di daerah. 
f. Indigenous (sesuai dengan karakteristik daerah). 
h. Competencies (distribusi berdasar kompetensi mahasiswa)  
i. Empowerment (pemberdayaan masyarakat). 
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Berdasarkan prinsip dan karakteristik program kegiatan Kuliah Kerja Nyata  
(KKN) Universitas Al Asyariah Mandartersebut diharapkan mahasiswa KKN 
mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat dan sekaligus 
mencari penyelesaiannya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dengan harapan lebih 
jauh, masyarakat mampu berswadaya, swakelola, dan berswadana dalam 
pembangunan daerahnya. Keberhasilan program kegiatan KKN manakala dapat 
menjadikan masyarakat mandiri, sadar dan mampu memberdayakan dirinya 
berdasarkan potensi yang ada dalam masyarakat tanpa terus-menerus harus dipimpin 
oleh pihak luar. Masyarakat harus mampu menjadi pemimpin dirinya sendiri dalam 
mengembangkan dan memberdayakan potensi daerahnya. 

C. Rencana Program KKN  
Setiap mahasiswa peserta KKN wajib menyusun rencana kegiatan atau 

program kerja. Rencana kegiatan atau program kerja mahasiswa peserta KKN 
disusun berdasarkan tema KKN yang telah disepakati melalui proses sinkronisasi dan 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lokasi KKN berdasarkan hasil observasi 
yang telah dilakukan oleh mahasiswa peserta  KKN di lokasi yang dimaksud. 

Rencana kegiatan atau program kerja yang telah disusun oleh mahasiswa peserta 
KKN, didiskusikan di tingkat Desa melalui Seminar Desa yang dihadiri oleh semua 
mahasiswa peserta KKN dan masyarakat atau mitra kerja di lokasi kegiatan. Hasil 
diskusi pada Seminar Desa diteruskan ke forum tingkat unit (tingkat Kecamatan) 
melalui Seminar Kecamatan yang diikuti oleh semua mahasiswa pesertaKKN tingkat 
Kecamatan dan didampingi oleh DPL, pejabat, tokoh masyarakat setempat, dan mitra 
kerja, sehingga rencana kegiatan atau program kerja tersebut mendapat dukungan 
dari berbagai pihak. Rencana kegiatan atau program kerja ini dituangkan dalam 
Proposal Rencana Kegiatan (PRK)/ Matriks Rencana Kerja sebagaimana lampiran 1. 

Dalam membuat program kerja berdasarkan matriks program kerja berdasarkan 
jenis kegiatan, dibagi atas 4 Jenis, sebagai berikut: 

1. Kegiatan Utama 
Jenis kegiatan yang dihasilkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan 

dan dianggap merupakan program paling prioritas berdasarkan hasil 
observasi lapangan yang dapat memberikan solusi permasalahan yang ada di 
Lokasi KKN. Jenis Program ini diharapkan dapa diselesaikan sebelum masa 
KKN berakhir. Misalnya jika di lokasi KKN masalah kesehatan khususnya 
kesehatan lingkungan untuk menjadi prioritas utama, maka dibuatlah 
program kerja Penyuluhan Kesehatan Lingkungan. 

2. Kegiatan Pendukung 
Jenis kegiatan ini merupakan jenis kegiatan turunan dari program 

utama untuk mendukung keterlaksanaan program utama. Misalnya dari 
program utama Penyuluhan Kesehatan Lingkugan, maka kegiatan 
pendukung yang dapat dilakukan adalah Lomba Kebersihan Lingkungan. 

3. Kegiatan Tambahan 
Jenis kegiatan ini merupakan jenis kegiatan yang tidak menjadi 

prioritas utama, dan biasanya dihasilkan dari program-program usulan 
mandiri/ individu peserta KKN sesuai kelimuan di Jurusan masing-masing. 
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Misalnya Peserta KKN yang berasal dari Jurusan Pendidikan, membuat 
kegiatan pengajaran di sekolah, atau membaut program-program bimbingan.  

4. Kegiatan Khusus 
Jenis kegiatan ini merupakan program yang sifatnya mendesak 

secara insidental, misalnya atas permintaan warga/ pemerintah setempat atau 
hal lain yang dianggap khusus, misalnya program-program di Desa atau 
kecamatan dimana peserta KKN hanya terlibat di dalamnya. 

Jumlah Program/ Kegiatan KKN di lokasi Minimal 8 program dengan 
minimal terdapat 1 Program Utama. 

 

D. Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan mencakup pekerjaan-pekerjaan penentuan kebutuhan atau 
kondisi yang harus dipenuhi berdasarkan hasil survey atau observasi. Dalam suatu 
kegiatan, kegiatan analisis ini perlu mempertimbangkan berbagai kebutuhan yang 
bersinggungan antar berbagai pemangku kepentingan. Kebutuhan dari hasil analisis 
ini harus dapat dilaksanakan, diukur, diuji, terkait dengan kebutuhan yang 
teridentifikasi, serta didefinisikan sampai tingkat detail yang memadai. 

Program yang baik adalah yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan (tidak 
hanya untuk program KKN saja), analisis kebutuhan tersebut berdasarkan hasil 
pengambilan kesimpulan dari hasil observasi menggunakan instrumen observasi  
sehingga ada jaminan program sesuai dan bermanfaat bagi masyarakat, kemudian 
link and match antara program dan kebutuhan yang secara real diperlukan. 

Langkah-langkah analisis kebutuhan sebagai berikut: 
1. Cermati sebaik mungkin data-data hasil observasi di lapangan; identifikasi hal-

hal yang saling berkaitan. 
2. Identifikasi dan tentukan kondisi yang sudah dan belum baik berdasarkan standar 

umum-normal. Dari kegiatan ini akan diperoleh kondisi masyarakat yang masih 
memerlukan penanganan, dan inilah yang disebut sebagai kebutuhan masyarakat 

3. Berwawancara dengan tokoh/anggota masyarakat setempat, dan konfirmasikan 
temuan kepada mereka. Pengaitan temuan lapangan dengan hasil wawancara 
akan menghasilkan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, dan 
temuan kebutuhan itu biasanya relatif banyak. 

4. Buat skala prioritas: tentukan kebutuhan yang penting dan berkemanfaatan 
tinggi. Kebutuhan inilah yang kemudian harus dijabarkan menjadi program KKN 
untuk dilaksanakan. 

5. Pertimbangkan penentuan program dengan kemampuan yang dimiliki ditinjau 
dari segi: SDM diri sendiri, biaya, dan waktu. Program yang disarankan untuk 
dipilih dan dilaksanakan adalah program-program yang mempunyai titik temu 
antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan kita untuk melaksanakan program-
program tersebut dan memperhatikan judul program Terintegrasi dari LPPM. 
Program Integrasi KKN dari LPPM sebagaimana terlampir dalam format lain. 
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E. Program Kreatifitas  

Program kreatifitas merupakan kegiatan yang diusulkan mahasiswa 
berdasarkan prinsip kreatif. Kegiatan dimaksud diharapkan memberikan sentuhan 
inovatif  dan melahirkan produk barang/jasa yang bermanfaat untuk masyarakat di 
lokasi KKN. Kegiatan yang lahir dari kegiatan ini diharapkan sejalan dengan ide 
dasar program kreatifitas mahasiswa yang dikeluarkan dari Ristekdikti. Sehingga 
nantinya dapat dikembangkan sebagai usulan program/ proposal ke Ristekdikti. 
Kegiatan-kegiatan kreatif tidaklah harus mengerjakan hal-hal yang baru dan tidaklah 
harus selalu canggih namun dapat berupa modifikasi dari kegiatan yang sudah ada 
atau dari kegiatan yang sederhana namun dapat bermanfaat bagi masyarakat. 
Diharapkan mahasiswa dapat lebih kreatif yang berarti melihat sesuatu seperti orang 
lain, tetapi memikirkan sesuatu yang berbeda. Dalam merencanakan 
program/kegiatan kreatif tentunya membutuhkan ide. Pemicu ide ada dimana-mana. 
Yang dibutuhkan hanyalah sikap mental yang kondusif dan kebiasaan mengamati 
situasi sekitar. Sumber ide dapat berasal dari bacaan laporan kegiatan, seminar dan 
diskusi, pernyataan orang lain, pengamatan, pengalaman pribadi, serta hasil mencari 
di internet. Dalam menuangkan ide yang akan menjadi program kerja tentunya harus 
melalui pertimbangan yang matang, karena tidak semua ide dapat direalisasikan 
dalam bentuk kegiatan di lokasi kegiatan KKN, haruslah berdasarkan situasi dan 
kondisi di lokasi serta kemampuan peserta.  

 

F. Realisasi Program KKN  

Mahasiswa peserta KKN melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana kegiatan 
yang telah disusun dan disepakati berbagai pihak melalui forum diskusi (seminar). 
Pada awal pelaksanaan KKN, mahasiswa melakukan sosialisasi program rencana 
kegiatan yang telah disepakati sebelumnya bersama masyarakat. Sosialisasi program 
mahasiswa dapat berlangsung dengan adanya hubungan baik antara mahasiswa 
dengan masyarakat dan pemerintah setempat. Hasil sosialisasi dipresentasikan di 
lokasi KKN dihadapan tokoh masyarakat dan  pemerintah setempat. Setelah 
mendapat persetujuan dalam seminar desa selanjutnya program kerja disusun dlam 
bentuk Matriks program kerja berdasarkan kegiatan sebagaimana lampiran 2.  

Implementasi dari rencana kegiatan dilakukan bersama masyarakat di bawah 
bimbingan dan pengawasan DPL dan melibatkan perangkat masyarakat yang telah 
ditunjuk serta disesuaikan/diprioritaskan pada program unggulan. Mahasiswa peserta 
KKN wajib menuliskan semua kegiatan harian yang telah dilaksanakan dalam format 
yang tersedia dan dijadikan sebagai dasar pembuatan laporan akhir pelaksanaan 
program KKN.  

Seluruh pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata  (KKN) mendapatkan 
pengarahan, pembimbingan, dan pengawasan yang dilakukan oleh DPL dan Korkab 
atau Korcam. Hal itu dilakukan berdasarkan jadwal waktu yang ditentukan dan 
dibuat sebagaimana lampiran 3. 
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G. LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1. 

FORMAT MATRIKS RENCANA KERJA (RENJA) 

Contoh : 
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Lampiran 2. 
FORMAT MATRIKS PROGRAM KERJA BERDASARKAN KEGIATAN 

 

No Nama 
Kegiatan 

Sasaran / 
Peserta 

Jumlah 
Peserta 

Tempat 
Kegiatan 

Jumlah 
Pertemuan 

A. Kegiatan Utama         
1             
2             
3             

B. Kegiatan 
Pendukung 

        

1             
2             
3             

C. Kegiatan 
Tambahan 

        

1             
2             
3             

D. Kegiatan 
Khusus 

        

1             
2             
3             
4             
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Lampiran 3.  

MATRIKS JADWAL PROGRAM KERJA (PROGJA) KELOMPOK 
SELAMA PELAKSANAAN  KKN 

 

 


