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KATA PENGANTAR 

Assalammu’alaikum Wr. Wb. 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan 

intrakulikuler yang dilaksanakan di luar kampus, sekaligus sebagai wujud dari dharma 

ketiga “Tri Dharma Perguruan Tinggi” yaitu pengabdian pada masyarakat. 

IPI sebagai satu-satunya LPTK di Kabupaten Garut yang sekaligus merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari masyarakat Garut memandang bahwa kegiatan KKN ini merupakan 

kegiatan yang sangat strategis, terutama untuk memperoleh umpan balik bagi 

penyempurnaan kurikulum IPI yang berlaku sekarang ini agar ke depan kurikulum tersebut 

tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat pendidikan. 

Melalui KKN ini diharapkan adanya perpaduan antara ilmu yang diperoleh 

mahasiswa di kampus secara akademis dengan pengalaman langsung di lapangan secara 

aplikatif. Para mahasiswa akan mencoba mengenal dan ikut memecahkan berbagai 

masalah, khususnya masalah pendidikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai 

bekal bagi mereka manakala mereka telah menjadi guru. 

Sejak KKN pertama pada tahun 1990 sampai dengan sekarang, IPI telah 

melaksanakan 27 kali KKN. Pada tahun 2005 sampai dengan 2008 objek KKN-nya pernah 

mengalami perubahan. Pada periode tersebut KKN tidak dilaksanakan di lingkungan 

masyarakat umum, melainkan di sekolah-sekolah sebagai bagian dari masyarakat 

pendidikan. 

Pelaksanaan KKN di IPI ditangani secara rutin setiap tahun oleh Lembaga 

Pengabdian kepada Masyarakat (LPM). Lembaga ini merupakan lembaga yang profesional 

untuk menyelenggarakan dan mengkaji efektivitas pelaksanaan KKN sehingga diharapkan 

dapat mencapai tujuan yang optimal, terutama dalam hal mewujudkan pembangunan 

pendidikan di Kabupaten Garut.  

Kepada semua pihak yang terkait, terimakasih atas kerjasamanya khususnya 

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) yang telah menyelesaikan pembuatan 

Pedoman KKN sebagai pedoman pelaksanaan KKN di Institut Pendidikan Indonesia. 

Wassalammu’alaikum Wr. Wb 

Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 

(Dr. Hudiana Hernawan, MS) 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu mata kuliah lapangan yang 

termasuk dalam kegiatan intrakurikuler yang diberi bobot 2 sks dan merupakan 

mata kuliah wajib pada kurikulum setiap program studi di lingkungan IPI  yang 

harus ditempuh oleh mahasiswa. 

KKN adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman 

secara langsung pada mahasiswa untuk dapat hidup di tengah masyarakat di luar 

kampus, sekaligus sebagai wujud pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi, 

khususnya dharma ketiga, yaitu pengabdian pada masyarakat. KKN 

dilaksanakan oleh perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan isi dan bobot 

pendidikan bagi mahasiswa serta untuk mendapatkan nilai tambah bagi 

pendidikan tinggi. KKN dilaksanakan di luar kampus dengan maksud dapat 

meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan perkembangan dan 

kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan, teknologi, agama, serta seni 

dalam melaksanakan pembangunan. 

Dengan adanya interaksi antara mahasiswa sebagai peserta KKN dan 

masyarakat pedesaan yang menjadi media pelaksanaan KKN diharapkan akan 

terjadi upaya saling mengisi satu sama lain. Masyarakat akan mendapatkan 

manfaat dari para mahasiswa tentang ilmu pengetahuan, teknologi, agama, dan 

seni secara teoritis berdasarkan kajian-kajian secara ilmiah, sedangkan 

mahasiswa akan memperoleh pengetahuan tambahan tentang aplikasi teori 

yang telah dipelajari di kampus, dengan melihat secara langsung kondisi 

masyarakat dan kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan pembangunan di 

lapangan. 

Keberadaan perguruan tinggi sebagai motor penggerak pembangunan 

diharapkan dapat memenuhi tuntutan dinamika pembangunan dan kebutuhan 

masyarakat dalam hal ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta dapat 

mengatasi masalah-masalah yang timbul dari kegiatan pembangunan tersebut. 

Oleh karena itu, perguruan tinggi harus dapat menemukan teori, membina, dan 

mengembangkannya, serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

seni tersebut kepada masyarakat melalui salah satu dharmanya yang harus 

dilaksanakan secara institusional dan profesional. Dengan kata lain, perguruan 

tinggi harus memberikan manfaat secara maksimal bagi masyarakat, sejalan 

dengan tuntutan pertumbuhan dan perkembangannya. Dengan demikian, 

mahasiswa dituntut mengamalkan ilmunya kepada masyarakat melalui media 

KKN. Dengan KKN perguruan tinggi akan mendapatkan masukan tentang kondisi 
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dan situasi masyarakat serta kesulitan-kesulitannya dalam melaksanakan 

pembangunan. 

Hal di atas sejalan dengan fungsi perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah, yaitu:  

1. Mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

2. Meningkatkan relevansi program yang diselenggarakan perguruan tinggi 

dengan kebutuhan masyarakat. 

3. Membantu masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dan 

mengatasi masalah-masalahnya. 

4. Melaksanakan dan mengembangkan pola pembangunan wilayah/daerah 

dan konsepsi pembangunan melalui kerjasama antara perguruan tinggi, 

instansi terkait, dan masyarakat. 

B. Sejarah Kuliah Kerja Nyata 

KKN merupakan aset kegiatan nasional yang sangat berharga, yang lahir dari 

saham dan andil mahasiswa dalam turut menyukseskan pengembangan 

masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Konsep ini muncul dari kesadaran 

mahasiswa sebagai calon sarjana untuk dapat memanfaatkan sebagian waktu 

belajarnya di ruang kuliah dan perpustakaan serta bekerja untuk 

menyumbangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dibangku 

kuliah untuk diaplikasikan secara langsung dalam memecahkan masalah dan 

membantu kelancaran pelaksanaan pembangunan masyarakat, khususnya 

masyarakat pedesaan. 

Sumbangan dari berbagai pengalaman seperti peranan mahasiswa selaku 

tentara pelajar pada jaman revolusi kemerdekaan, pengerahan tenaga 

mahasiswa pada zaman setelah proklamasi kemerdekaan yang bergerak di 

bidang pemberantasan buta huruf dan program-program kemasyarakatan 

lainnya (1950), Bimbingan Masal (BIMAS) peningkatan produksi beras yang 

dirintis oleh Institut Pertanian Bogor dan kemudian melibatkan perguruan 

tinggi lainnya (1963), serta Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang dikoordinasikan 

oleh Badan Usaha Urusan Tenaga Kerja Sukarela (BUTSI) telah memberikan 

bukti-bukti serta memperkaya akan arti dan peran mahasiswa sebagai tenaga 

kerja terdidik di dalam pembangunan nasional. 

Pada tahun 1971, tiga universitas, yaitu: Universitas Gajah Mada, Universitas 

Hasanudin dan Universitas Andalas telah melaksanakan kegiatan yang pada saat 

itu masih merupakan proyek perintis, dengan nama “Pengabdian Mahasiswa 

pada Masyarakat”. 
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Kemudian kegiatan mahasiswa pada masyarakat ini mempunyai makna dan arti 

yang lebih penting lagi setelah Presiden Republik Indonesia dalam pidato Dies 

Natalis Universitas Gajah Mada pada bulan Februari 1972 antara lain 

menyatakan: 

”.... agar setiap mahasiswa belajar di desa dalam jangka waktu tertentu, 

tinggal dan belajar membantu masyarakat pedesaan, memecahkan per-soalan 

pembangunan sebagian dari kurikulumnya”. 

Lebih tegas lagi Presiden RI menyatakan: 

“Dengan ilmu pengetahuan kita dapat mempercepat usaha untuk membuat 

mutu kehidupan masyarakat ini lebih baik. Disamping itu Universitas memikul 

tanggung jawab untuk melahirkan tenaga-tenaga pemikir, yang dengan 

pikirannya itu mampu menunjukkan jalan dan dapat menggerakkan masyarakat 

untuk membangun. Karena pada akhirnya ilmu pengetahuan harus diabdikan 

kepada kebahagiaan dan kesejahteraan manusia, maka ukuran penting bagi 

berhasilnya panggilan tugas universitas bukanlah semata-mata ditentukan 

banyaknya sarjana yang dihasilkan, tetapi terutama oleh besar kecilnya peranan 

dalam menunjang dan menggerakkan pembangunan masyarakat. Karena itu 

pula di samping menghasilkan sarjana-sarjana yang memiliki ilmu pengetahuan 

dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, yang berwatak dan memiliki 

moral tinggi yang cinta kepada kemanusiaan dan cinta kepada masyarakatnya, 

maka universitas harus menghasilkan sarjana-sarjana yang benar-benar 

memahami arah, tujuan dan segala seluk beluk pembangunan yang dilakukan 

oleh bangsanya. Tanpa memahami arah, tujuan, dan segala seluk beluk 

pembangunan, akan sulit dan mustahil universitas dan para sarjana yang 

dihasilkan akan memberikan dharma baktinya yang berguna kepada bangsanya 

yang sedang membangun”. 

Berdasarkan pemikiran, pengalaman, dan informasi tersebut Lembaga 

Pengabdian pada Masyarakat (LPM) Jenderal Pendidikan Tinggi sampai kepada 

kesimpulan kegiatan pengabdian mahasiswa pada masyarakat diberi nama 

“Kuliah Kerja Nyata’. 

Kuliah Kerja Nyata ini bermanfaat baik bagi proses belajar mahasiswa dengan 

pengalamannya di lingkungan masyarakat, maupun menambah pengetahuan 

bagi masyarakat dalam menangani dan memecahkan masalah-masalah 

pembangunan. Oleh karena itu, pada saat ini Perguruan Tinggi di Indonesia, baik 

negeri maupun swasta menjadikan Kuliah Kerja Nyata sebagai bagian dari 

kegiatan intrakurikuler bagi mahasiswa jenjang program S1. 
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Institut Pendidikan Indonesia sebagai lembaga perguruan tinggi swasta yang 

berada di Kabupaten Garut sejak berdirinya telah memasukkan mata kuliah 

Kuliah Kerja Nyata dalam kurikulumnya, dan sejak tahun akademik 2003/2004 

secara formal namanya diubah menjadi Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang 

kemudian pada tahun ini diubah lagi menjadi KKN. 

Adapun kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang telah dilaksanakan sebagai berikut: 

1. Tahun 1990 di Kecamatan Cisurupan 

2. Tahun 1991 di Kecamatan Limbangan 

3. Tahun 1992 di Kecamatan Cikelet 

4. Tahun 1993 di Kecamatan Cibiuk 

5. Tahun 1994 di Kecamatan Bungbulang 

6. Tahun 1995 di Kecamatan Pameungpeuk dan Cibalong 

7. Tahun 1996 di Kecamatan Cibatu 

8. Tahun 1997 di Kecamatan Cikajang 

9. Tahun 1998 di Kecamatan Wanaraja 

10. Tahun 1999 di Kecamatan Selaawi dan Limbangan 

11. Tahun 2000 di Kecamatan Leuwigoong 

12. Tahun 2001 di Kecamatan Singajaya dan Banjarwangi 

13. Tahun 2002 di Kecamatan Cilawu dan Bayongbong 

14. Tahun 2003 di Kecamatan Malangbong dan Kersamanah 

15. Tahun 2004-2008 KKN dilaksanakan di masyarakat sekolah 

16. Tahun 2009 di Kecamatan Karangpawitan dan Wanaraja 

17. Tahun 2010 di Kecamatan Bayongbong dan Cisurupan 

18. Tahun 2011 di Kecamatan Limbangan, Kersamanah dan Malangbong 

19. Tahun 2012 di Kecamatan Kadungora, Leles, Banyuresmi dan Malangbong 

20. Tahun 2013 di Kecamatan Malangbong, Bayongbong dan Cilawu 

21. Tahun 2014 di Kecamatan Malangbong, Leuwigoong dan Cibatu 

22. Tahun 2015 di Kecamatan Samarang, Pasirwangi dan Sukaresmi 

23. Tahun 2016 di Kecamatan Tarogong Kaler, Tarogong Kidul dan Banyuresmi 

24. Tahun 2017 di Kecamatan Pameungpeuk, Cikelet, dan Cibalong 
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25. Tahun 2018 di Kabupaten Garut di Kecamatan Cikajang dan Cisurupan serta 

di Kabupaten Bandung di Kecamatan Kertasari 

C. Falsafah dan Pengertian KKN 

1. Falsafah Kegiatan KKN 

KKN adalah bagian integral dari proses pendidikan yang mempunyai ciri-ciri 

khusus, karena sistem penyelenggaraannya memerlukan landasan ideal 

yang secara filosofis akan memberikan gambaran serta pengertian yang utuh 

tentang apa, bagaimana, serta untuk apa KKN itu diselenggarakan. Landasan 

ideal ini secara filosofis akan memberikan petunjuk serta mengendalikan 

pola pikir dan pola tindakan dalam setiap proses penyelenggaraan KKN yang 

pada gilirannya akan membedakan dari bentuk-bentuk kegiatan lain yang 

bukan KKN. 

KKN sekurang-kurangnya mengandung lima aspek yang bernilai 

fundamental dan berwawasan filosofis yang tidak dapat dipisahkan antara 

satu dengan lainnya, yaitu: 

a. Keterpaduan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

b. Pendekatan interdisipliner dan komprehensif. 

c. Lintas sektoral. 

d. Dimensi yang luas dan kepragmatisan. 

e. Keterlibatan masyarakat secara aktif. 

2. Pengertian KKN 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara 

memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-

tengah masyarakat di luar kampus, sekaligus sebagai proses belajar 

pembelajaran serta mengabdi kepada masyarakat yang sedang membangun 

dan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah 

pembangunan yang dihadapi. KKN dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi 

dalam upaya meningkatkan isi dan bobot pendidikan bagi mahasiswa dan 

untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar pada pendidikan tinggi. 

KKN dilaksanakan dalam masyarakat di luar kampus dengan maksud 

meningkatkan relevansi pendidikan tinggi terhadap perkembangan dan 

kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan, teknologi, agama serta seni 

untuk melaksanakan pembangunan yang makin meningkat serta 

meningkatkan persepsi mahasiswa tentang relevansi antara materi 
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kurikulum yang mereka pelajari di kampus dengan realita pembangunan 

dalam masyarakat.  

Setiap bagi mahasiswa dalam kegiatan KKN haruslah dirasakan sebagai 

pengalaman yang baru, yang tidak akan pernah diperoleh dalam kampus dan 

setelah selesai mengikuti Kuliah Kerja Nyata, mahasiswa harus merasakan 

dan memiliki pengetahuan baru serta kemampuan baru. 

Program KKN merupakan respon Institut Pendidikan Indonesia terhadap 

kuatnya tekanan globalisasi pada lapisan masyarakat di Indonesia. 

Perubahan KKN saat ini ditandai dengan adanya perubahan paradigma, yaitu 

dari paradigma pembangunan (development) menjadi pemberdayaan 

(empowerment). Kegiatan KKN dikemas dalam tema tertentu dan 

dikembangkan/dirancang untuk mengatasi permasalahan riil yang dihadapi 

masyarakat (tematik) melalui pendekatan interdisipliner atau multidisiplin 

dan pemberdayaan sumber daya lokal. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan 

kegiatan KKN mahasiswa bekerja bersama masyarakat dan pemangku 

kepentingan yang lain dan masyarakat diposisikan sebagai 

subjek/pelaku/agen penting dalam proses penyelesaian suatu masalah atau 

kegiatan pembangunan. Dalam kegiatan penyelesaian masalah dan 

pembangunan di tengah masyarakat, mahasiswa sebagai agen perubahan 

berperan sebagai motivator, dinamisator, innovator, dan fasilitator bagi 

masyarakat yang didampinginya. Proses demikian akan mendorong proses 

pembelajaran timbal balik antara mahasiswa dan masyarakat. Proses 

pembelajaran KKN akan memberdayakan kepribadian orang yang terlibat 

sehingga memiliki soft skills yang bagus, antara lain berupa: 

1. Kepekaan penghayatan kemanusiaan, 

2. Pengabdian/kepedulian kepada masyarakat, 

3. Kemampuan berbagi pengetahuan dan pengalaman pengabdian, 

4. Pengembangan/penemuan pengetahuan baru, 

5. Kemampuan leadership (kepemimpinan), interpreneurship dan kerjasama 

(team work). 

Rekontekstualisasi Program KKN demikian mampu mewujudkan program 

KKN menjadi lebih kontekstual dan mampu menghasilkan pemimpin sejati, 

yaitu lulusan Institut Pendidikan Indonesia yang mempunyai empati dan 

peduli terhadap permasalahan di masyarakat. 

Untuk menjaga kualitas dan manfaat Program KKN, maka proses penetapan 

tema dan penyelenggaraan KKN dilakukan secara profesional dan 

melibatkan berbagai fihak terkait. Penyelenggaraan KKN Institut Pendidikan 
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Indonesia melibatkan berbagai pihak di lingkungan IPI (seperti: Fakultas, 

Pusat Studi, Lembaga Penelitian) dan berbagai fihak luar IPI sebagai mitra 

kerja, seperti pemerintah, industri, lembaga usaha, lembaga finansial, dan 

lembaga mitra pemberdayaan masyarakat yang lain. 

D. Prinsip-Prinsip KKN  

Program KKN dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip dasar dan 

prinsip pelaksanaan sebagaimana diuraikan berikut ini. 

1. Prinsip Dasar 

Sejalan dengan perubahan paradigma tersebut, maka KKN dilaksanakan 

dengan berpijak pada prinsip-prinsip: 

a. Keterpaduan aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi: aspek pendidikan dan 

pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian 

menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan tolok ukur 

evaluasi KKN,  

b. Empati-Partisipatif: Program KKN dikembangkan untuk meningkatkan 

kepekaan mahasiswa, dosen dan warga masyarkat terhadap berbagai 

permasalahan dan isu-isu yang berkembang di masyarakat untuk 

ditelaah dan dianalisisis secara menyeluruh sehingga ditemukan 

penyelesaian yang komprehensif, realistis dan tepat.  

Lebih dari itu, KKN dilaksanakan untuk menggerakkan masyarakat 

dalam pembangunan berkelanjutan atau penyelesaian suatu 

permasalahan nyata yang dihadapi masyarkat tersebut secara holistik 

dan tuntas melalui berbagai kegiatan yang dapat melibatkan, 

mengikutsertakan, dan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat 

terhadap proses pembangunan. KKN dilaksanakan secara interaktif dan 

sinergis antara mahasiswa dan masyarakat. Konsekuensinya, 

keterlibatan kedua belah pihak dalam setiap kegiatan mutlak 

diperlukan. Keterlibatan itu dimulai sejak perencanaan program 

kegiatan lapangan, pelaksanaan, dan pengusahaan pendanaan. Untuk itu 

para mahasiswa dan pengelola KKN harus mampu mengadakan 

pendekatan sosio-kultural terhadap masyarakat sehingga lebih 

kooperatif dan partisipatif. 

c. Interdisipliner: KKN dilaksanakan oleh mahasiswa yang berasal dari 

berbagai disiplin ilmu di lingkungan institusi dan pelaksanaannya 

dikoordinasi oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM). 

Dalam operasionalnya, mahasiswa mengembangkan mekanisme pola 
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pikir dan pola kerja interdisipliner untuk memecahkan permasalahan 

yang ada di lokasi KKN 

d. Komprehensif-Komplementatif dan berdimensi luas KKN berfungsi 

sebagai pengikat, perangkum, penambah, dan pelengkap kurikulum yang 

ada. Dengan demikan, diharapkan mahasiswa peserta KKN mampu 

mengaktualisasikan diri secara profesional dan proporsional. 

e. Realistis-Pragmatis: program-program kegiatan yang direncanakan pada 

dasarnya bertumpu pada permasalahan dan kebutuhan nyata di 

lapangan, dapat dilaksanakan sesuai dengan daya dukung sumber daya 

yang tersedia di lapangan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, 

baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

f. Environmental development: KKN dilaksanakan untuk melestarikan dan 

mengembangkan lingkungan fisik dan sosial untuk kepentingan bersama. 
 

2. Prinsip pelaksanaan  

a) Co-creation (gagasan bersama): tema-tema dalam KKN merupakan 

gagasan bersama antara universitas (dosen, mahasiswa, Fakultas, Pusat 

Studi), Pemerintah Daerah, mitra kerja dan masyarakat setempat. 

b) Co-financing/co-funding (dana bersama): pendanaan KKN didukung 

bersama antara mahasiswa, universitas, Pemerintah Daerah, mitra kerja, 

dan masyarakat setempat, disesuaikan dengan tema dan program yang 

telah disepakati. 

c) Flexibility (keluwesan): tema-tema dan pelaksanaan KKN sesuai dengan 

situasi dan kebutuhan Pemerintah Daerah, mitra kerja dan masyarakat 

dalam proses pembangunan di daerah. Mahasiswa dapat memilih tema 

dan waktu pelaksanaan KKN yang ditawarkan institusi sesuai dengan 

keinginannya. 

d) Sustainability (berkesinambungan): tema-tema dalam program KKN 

pada suatu lokasi diprogramkan lebih dari satu periode sesuai dengan 

target tertentu. 

e) Research based Community Services (berbasis riset): KKN dilaksanakan 

berbasis riset. 

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan mahasiswa KKN bersama 

masyarakat mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat 
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dan mencari penyelesaiannya dengan memanfaatkan dan memberdayakan 

sumber daya yang dimiliki (iptek, sumberdaya manusia dan sumberdaya 

alam). Dengan demikian dapat diharapkan, masyarakat mampu berswadaya, 

berswakelola, dan berswadana dalam pembangunan dan selanjutnya 

memiliki kemandirian dalam memenuhi kebutuhan hidup atau membangun 

masyarakat secara berkelanjutan.  

Lebih lanjut, program KKN akan mendorong tumbuh dan berkembangnya 

kerjasama berbagai fihak terkait sehingga dapat diwujudkan pemecahan 

masalah yang komprehensif dan efisien melalui pendekatan integratif 

interdisipliner. Kegiatan-kegiatan KKN harus dikembangkan berdasarkan 

keterpaduan berbagai aspek, meliputi ekonomi, sosial budaya dan ekologi 

(lingkungan) dan dirancang secara terstruktur sehingga mempunyai makna 

strategis bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, 

implementasi KKN akan memfasilitasi penemuan/pengembangan 

pengetahuan dan teknologi baru, menjadi wujud nyata pendidikan untuk 

pembangunan berkelanjutan (education for sustainable development) bagi 

civitas akademika dan sekaligus masyarakat, dan sekaligus merupakan 

pengabdian perguruan tinggi dan mitra kerja yang lain kepada masyarakat. 

E. Tujuan dan Sasaran Kegiatan KKN 

1. Tujuan 

KKN adalah program intrakurikuler dengan tujuan utama untuk 

memberikan pendidikan kepada mahasiswa. Namun demikian, karena 

pelaksanaannya mengambil lokasi di masyarakat dan memerlukan 

keterlibatan masyarakat, maka realisasinya di lapangan harus sekaligus bisa 

memberikan manfaat bagi masyarakat yang bersangkutan. Karenanya Kuliah 

Kerja Nyata memiliki arah ganda yaitu: 

a. Memberikan pendidikan pelengkap kepada mahasiswa. 

b. Membantu masyarakat melancarkan pembangunan di lokasinya masing-

masing. 

c. Meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa. 

d. Melaksanakan terapan IPTEKS secara team work dan interdispliner. 

e. Menanamkan nilai kepribadian : 

1) Nasionalisme dan jiwa Pancasila. 

2) Keuletan, etos kerja dan tangung jawab. 
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3) Kemandirian, kepemimpinan dan kewirausahaan. 

f. Meningkatkan daya saing nasional. 

g. Menanamkan jiwa peneliti 

1) Eksploratif dan analisis. 

2) Mendorong learning community dan learning society. 

Dengan demikian, KKN akan terlihat bahwa perguruan tinggi bukan 

merupakan suatu kelembagaan yang terpisah dari masyarakat. Melalui KKN 

diharapkan akan terjadi keterikatan dan saling ketergantungan baik secara 

fisik maupun emosional antara perguruan tinggi dan masyarakat, sehingga 

pada gilirannya akan terasa bahwa peranan perguruan tinggi sebagai pusat 

pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni menjadi lebih nyata. 

Secara eksplisit tujuan yang harus dicapai melalui KKN adalah: 

a. Memberikan pengalaman belajar tentang kerja dan pembangunan 

masyarakat dan pengalaman kerja pembangunan. 

Apabila KKN dilaksanakan dan diikuti sebagaimana mestinya, maka 

banyak sekali pengalaman belajar yang akan diperoleh setiap mahasiswa. 

Misalnya pengalaman belajar mengenai potensi desa dan masyarakatnya, 

membuat rencana pembangunan desa, bagaimana berkomunikasi 

dengan berbagai lapisan masyarakat, bagaimana menggerakkan dan 

mengorganisasikan masyarakat dan bagaimana menghimpun dana dari 

masyarakat bagi pembangunan desanya. 

b. Menjadikan lebih dewasanya kepribadian mahasiswa dan bertambah 

luasnya wawasan mahasiswa. 

Apabila tujuan ini dapat tercapai dengan baik, maka KKN dapat 

menghapus isu yang selama ini dilontarkan sebagai kritik terhadap 

perguruan tinggi. Artinya para sarjana yang telah mengikuti/menjadi 

peserta KKN, lebih siap dan lebih matang dalam memasuki lapangan kerja 

atau sebagai kader-kader pembanguan. 

c. Memacu pembangunan masyarakat dengan menunjukkan motivasi 

kekuatan sendiri 

Dengan KKN, mahasiswa berupaya untuk mendinamisasikan masyarakat 

dalam konteks pembangunan. Mahasiswa berkemampuan menawarka 

IPTEK untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan. 

Keberhasilan di bidang ini akan menghasilkan dampak positif berantai, 
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baik dalam diri mahasiswa maupun masyarakat dan pembangunan pada 

umumnya. 

d. Mendekatkan perguruan tinggi pada masyarakat 

Perguruan tinggi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

masyarakat, serta dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

akan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Karenanya perguruan tinggi 

harus banyak terlibat dalam masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. 

Melalui kegiatan KKN, tujuan didirikannya perguruan tinggi ini akan 

dapat terpenuhi. 

2. Sasaran 

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, KKN mempunyai tiga 

kelompok sasaran, yaitu mahasiswa, masyarakat bersama pemerintah 

daerah, dan perguruan tinggi. Masing-masing memperoleh manfaat dari 

pelaksanaan KKN sebagai berikut: 

a. Mahasiswa 

1) Memperdalam pengertian, penghayatan, dan pengalaman mahasiswa 

tentang: 

a) Cara berfikir dan bekerja interdisipliner dan lintas sektoral. 

b) Kegunaan hasil pendidikan dan penelitian bagi pembangunan 

pada umumnya dan pembangunan daerah pedesaan pada 

khususnya. 

c) Kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan serta 

keseluruhan konteks masalah pembangunan pengembangan 

daerah. 

2) Mendewasakan pola pikir mahasiswa dalam setiap menganalisis dan 

menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat secara pragmatis 

ilmiah. 

3) Membentuk sikap dan rasa cinta, kepedulian sosial, dan tanggung 

jawab mahasiswa terhadap kemajuan masyarakat. 

4) Memberikan ketrampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan 

program-program pengembangan dan pembangunan. 

5) Membina mahasiswa agar menjadi seorang inovator, motivator, dan 

problem solver. 
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6) Memberikan pengalaman dan ketrampilan kepada mahasiswa sebagai 

kader pembangunan. 

Dengan mengikuti kegiatan KKN, mahasiswa diharapkan akan memperoleh 

pengalaman hidup bermasyarakat serta dapat mengembangkan dan 

menerapkan pengetahuan akademik. Keberhasilan program kegiatan diukur 

dari sejauh mana mahasiswa mempunyai pemahaman permasalahan yang 

ada dalam masyarakat, mencari alternatif solusinya, melakukan sosialisasi, 

komunikasi, dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk merealisasikan 

solusi yang dipilihnya. 

b. Masyarakat dan Pemerintahan Daerah 

1) Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga serta ilmu pengetahuan, 

teknologi, agama dan seni dalam merencanakan dan melaksanakan 

pembangunan. 

2) Memperoleh cara-cara baru yang dibutuhkan untuk merencanakan, 

merumuskan dan melaksanakan pembangunan. 

3) Memperoleh pengalaman dalam menggali serta menumbuhkan 

potensi swadaya masyarakat sehingga mampu berpartisipasi aktif 

dalam pembangunan. 

4) Terbentuknya kader-kader penerus pembangunan di dalam 

masyarakat sehingga terjamin kelanjutan upaya pembangunan. 

5) Memperoleh manfaat dari bantuan tenaga mahasiswa dalam 

melaksanakan program dan proyek pembangunan yang berada di 

bawah tanggung jawab. 

6) Membentuk kader-kader pemberdayaan masyarakat. 

c. Perguruan Tinggi 

a) Memperoleh umpan balik sebagai hasil pengintegrasian mahasiswa 

dengan proses pembangunan di tengah-tengah masyarakat, sehingga 

kurikulum materi perkuliahan dan pengembangan ilmu yang 

diberikan di perguruan tinggi dapat lebih disesuaikan dengan 

tuntutan nyata dari pembangunan. 

b) Memperoleh berbagai kasus yang berharga yang dapat digunakan 

sebagai contoh dalam memberikan materi perkuliahan dan 

menemukan berbagai masalah untuk pengembangan penelitian. 
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c) Memperoleh informasi dari mahasiswa tentang kondisi masyarakat 

yang berguna bagi pengembangan ilmu, teknologi dan seni, serta 

dapat mendiagnosis secara tepat kebutuhan masyarakat akan ilmu, 

teknologi dan seni yang sesuai dengan kebutuhan nyata. 

d) Perguruan Tinggi lebih terarah dalam mengembangkan ilmu dan 

pengetahuan, dengan adanya umpan balik sebagai hasil integrasi 

mahasiswa dengan masyarakat. Dengan demikian, kurikulum 

perguruan tinggi akan dapat disesuaikan dengan dinamika 

masyarakat. 

e) Perguruan Tinggi dapat menjalin kerjasama dengan instansi 

pemerintah atau lembaga lainnya dalam pengembangan IPTEKS. 

f) Perguruan Tinggi dapat mengembangkan IPTEKS yang lebih 

bermanfaat dalam pengelolaan dan penyelesaian berbagai masalah di 

masyarakat. 

g) Meningkatkan, memperluas dan mempererat kerjasama dengan 

instansi serta departemen lain melalui rintisan kerjasama dari 

mahasiswa yang melaksanakan Kerja Nyata. 

F. Kompetensi 

Program KKN diselenggarakan untuk menghasilkan mahasiswa dengan 

kompetensi: 

1.  Mampu menganalisis permasalahan dan potensi di dalam masyarakat. 

2. Mampu merancang program pemberdayaan. 

3. Mampu mengelola jejaring kerjasama interdisipliner. 

4. Mampu melaksanakan program pemberdayaan berbasis potensi dan 

kearifan lokal. 

5. Mampu menyusun pertanggungjawaban kinerja program pemberdayaan 

berbasis akuntabilitas. 
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G. Landasan, Asas dan Fungsi Kegiatan KKN 

1. Landasan 
a. Pancasila dan UUD 1945. 

b. UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

c. PP Nomor 60 tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi. 

d. Pedoman KKN di Perguruan Tinggi, Edisi 3 Lembaga Pengabdian pada 

Masyarakat (LPM) Jenderal Pendidikan Tinggi; DP3M, Dikbud 1993. 

e. Statuta IPI. 

2. Asas 

a. Asas Profesional 

Bahwa KKN Terpadu, menekankan kepada upaya percepatan dan 

keterarahan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat ke arah 

perubahan yang diharapkan yaitu pencapaian tujuan pembangunan 

dengan asumsi bahwa makin cepatnya perubahan social, akan semakin 

kompleks permasalahan yang muncul, sehingga menuntut adanya 

diferensial dan upaya pemecahan yang multidimensi secara profesional. 

b. Asas Partisipasi 

Bahwa prasarana utama suksesnya aktivitas KKN Terpadu dalam konteks 

pembangunan masyarakat senantiasa akan ditentukan oleh kadar 

kemampuan motivasi untuk tumbuhnya kesadaran masyarakat akan 

pentingnya partisipasi, sehingga partisipasi merupakan variabel 

determinatif terhadap kelancaran pembangunan, termasuk KKN. 

3. Fungsi 

a. Fungsi Pembelajaran 

KKN terpadu merupakan ajang kesempatan mahasiswa untuk belajar 

mendekatkan diri dengan masyarakat dan belajar mengidentifikasi 

permasalahan dengan mencari alternatif kemung-kinan pemecahan 

masalah yang ditemukan selama KKN berlangsung. 

b. Fungsi Motivasi 

KKN pada dasarnya merupakan wujud aktivitas Tri Dharma Perguruan 

Tinggi yang pada prakteknya memotivasi masyarakat ke arah 

peningkatan berswadaya, gotong-royong, self planning, self action, dan 

self evaluation dalam upaya pembangunan daerah/desa. 
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PENGELOLAAN DAN RUANG LINGKUP KKN 

A. Lembaga Pengelola  

Pengelola program KKN meliputi lembaga dari tingkat pengambil kebijakan 

sampai dengan tingkat implementasi di lapangan. Secara rinci lembaga 

pengelola adalah sebagai berikut: 

1. Rektor IPI  

2. Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) 

3. Sekretaris Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) 

4. Ketua Pelaksana KKN  

5. Koordinator Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 

6. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 

7. Koordinator Mahasiswa 

 

B. Ruang Lingkup KKN 

Berdasarkan pada prioritas dan penghiliran riset-riset IPI, ruang lingkup tema 

kegiatan KKN dikembangkan pada beberapa aspek, antara lain: 

1. Pengembangan Kehidupan Sosial-Budaya berbasis Kearifan Lokal dan 

Nasionalisme 

2. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan 

3. Pemberdayaan Perempuan dan Kelompok Rentan 

4. Pengelolaan Lingkungan 

5. Peningkatan Kesehatan Masyarakat 

6. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komputer untuk pembangunan 

berkelanjutan 

7. Pemberantasan Buta Aksara 

8. Pembentukan Posdaya 

9. Pembentukan dan Pemberdayaan PAUD 

10. Pengembangan Wajar 12 Tahun 
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C. Pengelompokan Kegiatan di dalam Program KKN 

Kegiatan dalam program KKN yang dilakukan oleh mahasiswa di setiap lokasi 

harus sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan nyata di lokasi masing-

masing. Berdasarkan rumpun keilmuan yang diperlukan untuk menyelesaikan 

permasalahan atau melakukan pengembangan masyarakat yang diperlukan. 

D. Jenis Kegiatan dan Alokasi Waktu dalam Program KKN 

1. Jenis Kegiatan KKN 

Kegiatan individual mahasiswa KKN dikelompokkan menjadi 2 jenis 

kegiatan, yaitu: 

a. Kegiatan Pokok 

Kegiatan Pokok dapat dikategorikan menjadi dua yakni Kegiatan Pokok 

Tema dan Kegiatan Pokok non Tema. Kegiatan Pokok Tema adalah 

kegiatan yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa KKN sesuai 

dengan tema yang dilaksanakan.  

Mahasiswa yang bersangkutan bertanggungjawab penuh atas kegiatan 

tersebut baik secara ilmiah maupun operasional. Kegiatan pokok non 

tema adalah kegiatan pokok di luar tema yang juga dibutuhkan oleh 

masyarakat. Jumlah kegiatan pokok tema dan non tema, minimal 5, dan 

salah satu di antaranya harus bersifat interdisipliner sesuai dengan tema. 

b. Kegiatan Bantu 

Setiap mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan membantu pelaksanaan 

kegiatan pokok mahasiswa peserta KKN yang lain dalam 1 unit atau 

subunit secara operasional, tetapi secara ilmiah tidak terkait dalam pola 

kerja interdisipliner. Kegiatan bantu pokok tema berlaku untuk 1 unit, 

sedangkan kegiatan bantu pokok non tema berlaku untuk 1 sub-unit. 

c. Alokasi Waktu (Jam Kerja Efektif Mahasiswa) 

Alokasi waktu mahasiswa dalam matakuliah KKN dengan bobot 2 SKS 

pelaksanaan kegiatan KKN selama tinggal di lokasi KKN (kurang lebih 1 

bulan).  

Kegiatan pra-pelaksanaan terdiri dari pembekalan materi umum, 

pembekalan dari dosen dan mitra tentang tema, konsolidasi unit, bakti 

kampus, dan kegiatan lainnya sebelum penerjunan.  
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d. Kemitraan dan Pendanaan 

Kegiatan KKN harus diselenggarakan dengan melibatkan mitra kerja 

(masyarakat, pemerintah, industri, lembaga usaha, dan lembaga lainnya). 

Dukungan kemitraan dalam pelaksanaan KKN dapat berupa dana, jasa, 

dan sarana prasarana yang sah dan tidak mengikat. Kerjasama kemitraan 

dalam kegiatan KKN diwujudkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur 

yang berlaku di IPI. 

Dana yang digunakan untuk pelaksananan kegiatan KKN bersumber dari 

mahasiswa peserta KKN, institut, pemerintah, swadaya masyarakat, 

lembaga non pemerintah, dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat. 

Dana tersebut dialokasikan secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan 

KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

TAHAPAN KEGIATAN KKN 

A. Pra-pelaksanaan 

1. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) 

Kegiatan KKN di laksanakan oleh LPM dan dilakukan setiap satu tahun sekali 

di semester dengan melakukan koordinasi kegiatan antara pihak LPM 

dengan Rektorat. Kegiatan KKN dikordinir oleh Ketua LPM di bantu oleh 

pembantu bidangnya. Surat Keputusan KKN merupakan regulasi kebijakan 

yang disyahkan oleh pihak Rektor dalam mengkoordinasikan KKN berjalan 

dengan baik. Panitia KKN yang telah diangkat berdasarkan SK Rektor 

melakukan pengkajian serta kordinasi dengan pihak yang berkaitan 

diantaranya pihak fakultas dan Program Studi. Panitia melakukan 

perancangan kegiatan berdasarkan kebutuhan yang akan diperlukan dalam 

KKN, dengan mebuat rencana kerja yang berkesinambungan, diantaranya: 

1. Pembentukan Pokja 

2. Perizinan 

3. Persiapan Administrasi dan Perlengkapan 

4. Survei Lokasi 

5. Penyampaian Informasi KKN 

6. Pendaftaran 

7. Pengelompokan 

8. Pembekalan Dosen Pembibing Lapangan 

9. Pembekalan Mahasiswa KKN 

10. Pelaksanaan KKN 

11. Lokakarya 
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12. Penarikan Peserta KKN 

13. Penyerahan Nilai  

14. Pengolahan Nilai 

15. Pelaporan Kegiatan  

2. Penjaringan Tema dan Usulan Kegiatan KKN  

Kegiatan KKN dikembangkan LPM yang berfokus pada satu tema tertentu 

yang telah ditetapkan oleh LPM. Usulan kegiatan KKN merupakan 

penghiliran dari riset-riset yang berpihak pada penanganan masyarakat 

rentan, penyelamatan lingkungan kritis, penguatan dan pendayagunaan 

budaya lokal, serta penguatan kedaulatan bangsa. 

Kegiatan-kegiatan yang dikembangkan oleh LPM diatur melalui mekanisme 

tersendiri, sedangkan kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh Dosen IPI 

melalui Fakultas dijaring melalui proses pengusulan dan penyeleksian. 

Dalam proses pengusulan proposal kegiatan, dosen dapat melibatkan 

mahasiswa sebagai anggota Tim. Kegiatan dirumuskan dalam bentuk 

proposal dan harus memenuhi persyaratan proposal serta persyaratan 

pelaksanaan, serta disusun dalam sistematika yang telah ditentukan oleh 

pengelola KKN. 

3. Pengarahan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)  

Pengarahan bagi D P L  diberikan oleh LPM. Kegiatan ini dimaksudkan 

untuk memberi bekal pengetahuan manajerial dan meningkatkan 

kemampuan dan kualitas pengelolaan organisasi dan administrasi.  

Syarat DPL/Koordinator Lapangan memenuhi syarat sebagai berikut. 

a. Dosen Institut Pendidikan Indonesia dengan jabatan akademik minimal 

Asisten Ahli dan ditugaskan berupa SK Rektor. 

b. Dosen yang siap dan sanggup mengemban tugas dengan penuh 

tanggungjawab sebagai pembimbing peserta KKN sesuai dengan aturan 

yang berlaku. 

c. Dosen yang senantiasa selalu dapat menjadi suri tauladan bagi 

mahasiswa yang dibimbingnya. 

d. Dosen yang bisa membantu kesulitan mahasiswa yang dibimbingnya dan 

senantiasa selalu bersikap adil dalam memperlakukan mahasiswa 

bimbingannya. 

e. Sehat jasmani dan Rohani 
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Tugas Syarat DPL/Koordinator Lapangan memenuhi syarat sebagai berikut. 

a. Membantu mahasiswa mengadakan orientasi, studi wilayah dan 

pengamatan pendahuluan ke daerah lokasi KKN. 

b. Membantu memperlancar dan mendayagunakan proses pendekatan 

sosial mahasiswa dengan khalayak masyarakat dengan pemerintah 

daerah/instansi di lokasi KKN. 

c. Menjaga dan membina disiplin mahasiswa agar menunaikan tugas 

dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku. 

d. Membimbing mahasiswa dalam setiap langkah operasional KKN di 

lapangan. 

e. Membentuk iklim untuk timbulnya kreativitas, serta mendorong 

semangat keaktifan mahasiswa di lapangan. 

f. Menampung segala permasalahan yang timbul dan masalah yang 

dihadapi mahasiswa serta memberikan saran dan bantuan cara 

pemecahannya. 

g. Menjadi penghubung antara mahasiswa dengan pengelola KKN, antara 

mahasiswa dengan pemerintah/instansi dan tokoh masyarakat, serta 

membina hubungan antar sesama mahasiswa. 

h. Memantau, mengendalikan, mengarahkan, mengawasi kegiatan dan 

tingkah laku, serta memberikan semangat kepada mahasiswa baik secara 

individual maupun kelompok agar selalu mengarah pada pencapaian 

tujuan-tujuan KKN. 

i. Membimbing mahasiswa dalam penulisan laporan, serta menilai kegiatan 

mahasiswa dalam rangka menentukan nilai prestasi keberhasilan 

mahasiswa dalam rangka menentukan nilai prestasi keberhasilan 

mahasiswa KKN. 

j. Membuat laporan tertulis tentang kegiatan bimbingan yang telah 

ditentukan secara sosial dan wajib diserahkan kepada pengelola KKN. 

4. Pendaftaran Peserta KKN 

KKN terbuka bagi semua mahasiswa IPI yang sudah memenuhi semua 

persyaratan untuk melaksanakan kegiatan KKN. Persyaratan tambahan 

diperlukan jika Kegiatan KKN yang diusulkan mensyaratkan penekanan 

pada keahlian dan muatan tertentu. Selanjutnya, mahasiswa mendaftarkan 
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diri sebagai peserta KKN dengan memenuhi prosedur dan persyaratan 

tertentu. 

a. Persyaratan Mahasiswa Peserta KKN berdasarkan Surat Keputusan 

Rektor Institut Pendidikan dan Kebijakan Ketua LPM, yaitu: 

1) Mahasiswa terdaftar pada jenjang pendidikan S-1 dari semua 

fakultas di lingkungan IPI dan tidak dalam keadaan cuti. 

2) Mahasiswa telah menempuh kuliah  minimal 80 SKS dan telah lulus 

matakuliah prasyarat KKN 

3) Diijinkan dan dikirim oleh program studi dan fakultas. 

4) Membayar biaya pelaksanaan kegiatan KKN. 

5) Mahasiswa mencantumkan mata kuliah KKN pada KRS. 

6) Melakukan registrasi online melalui web LPM  

7) Kesehatan jasmani dan rohani.  

8) Bersedia mematuhi peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh 

LPM. 

b. Pendaftaran KKN 

1) Mahasiswa calon peserta KKN yang telah memenuhi persyaratan 

beban SKS kemudian melakukan pembayaran biaya KKN di Bank yang 

telah ditentukan. Mahasiswa kemudian mendaftarkan diri secara 

online (registrasi online) dan melalui website LPM IPI. 

Mahasiswa mengisi biodata, memilih periode KKN. Bukti 

keikutsertaan KKN adalah mahasiswa mencetak kartu peserta dari 

website. Mahasiswa mengikuti pembekalan KKN sesuai jadwal yang 

sudah ditentukan.   

2) Mahasiswa yang memenuhi semua persyaratan dan telah menginput 

calon lokasi dan akan terdaftar sebagai peserta Program KKN dan 

akan diumumkan di website LPM atau di fakultas/jurusan masing-

masing, dengan demikian berhak mengikuti Program KKN. 

Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan tidak berhak mengikuti 

Program KKN 
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5. Pembekalan 

1. Fungsi dan Tujuan Pembekalan 

Pembekalan KKN merupakan upaya untuk mempersiapkan mahasiswa 

agar dapat melaksanakan KKN di lapangan dengan baik dan benar 

sehingga pelaksanaan KKN dapat mencapai tujuan. Dengan demikian, 

melalui pembekalan akan terjadi perubahan sikap, pengetahuan dan 

keterampilan mahasiswa agar sesuai dengan yang dibutuhkan selama 

pelaksanaan KKN di lapangan.  

Tujuan pembekalan adalah sebagai berikut: 

a. Tertanamnya pemahaman dan penghayatan mahasiswa akan falsafah, 

arti, maksud dan tujuan KKN. 

b. Diperolehnya pengetahuan dan pengalaman untuk dapat memahami, 

menghayati, serta meningkatkan kepekaan terhadap berbagai masalah 

pembangunan serta membantu memikirkan pemecahannya. 

c. Diperolehnya pengetahuan dan keterampilan yang praktis untuk 

bekerja dengan masyarakat di lokasi KKN. 

d. Diperolehnya petunjuk untuk dapat bersikap dan bekerja dalam 

kelompok secara interdisipliner dan lintas sektoral dalam rangka 

penyelesaian tugas bersama di lapangan. 

e. Diperoleh informasi tentang kondisi, potensi, permasalahan, baik fisik, 

sosial, maupun ekonomi dalam rangka kegiatan lapangan. 

Dengan tercapainya tujuan pembekalan tersebut diharapkan mahasiswa 

KKN dapat melaksanakan peranannya selaku pemberi informasi, 

penumbuh motivasi, pelancar proses difusi inovasi pembangunan, 

penghubung antar pelaksana pembangunan. 

2. Proses Pelaksanaan Pembekalan 

Pembekalan KKN dilaksanakan sebelum mahasiswa ditempatkan di 

lapangan pada setiap periode KKN, dengan teknis sebagai berikut: 

a. Dilaksanakan dalam waktu kurang lebih seminggu sebelum 

mahasiswa diterjunkan ke lapangan. 

b. Diakhiri dengan penyusunan kerangka program kegiatan lapangan 

mahasiswa KKN. 

Bersifat wajib bagi seluruh mahasiswa calon peserta KKN. (Mahasiswa 

yang tidak mengikuti pembekalan tidak bisa mengikuti KKN). 
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3. Instruktur/Pemateri 

Tenaga instruktur disesuaikan dengan bidang pengetahuan dan 

keterampilan yang diperlukan mahasiswa. Instruktur berasal dari 

lingkungan Perguruan Tinggi serta pejabat dinas terkait. 

4. Metode Pembekalan 

Metode yang digunakan dalam pembekalan didasarkan pada pemikiran 

bahwa pada akhir pembekalan para mahasiswa peserta KKN harus sudah 

siap diterjukan di lapangan, baik dalam penguasaan teori maupun praktik. 

Dengan demikian, metode yang dipakai harus sesuai dengan tujuan 

pemberian masing-masing materi, misalnya apakah memberikan 

pengetahuan/informasi, meningkatkan keterampilan ataukah mendorong 

tumbuhnya sikap positif dalam melaksanakan KKN? 

Metode yang dapat dipilih adalah sebagai berikut: 

a) Ceramah 

b) Tanya jawab 

c) Diskusi 

d) Pemberian tugas (menulis, membaca) 

e) Demonstrasi (termasuk peragaan pemutaran slide/film/video) 

f) Kerja praktik dan simulasi 

g) Observasi/kunjungan lapangan ke objek yang relevan dengan 

materi/topik pembekalan. 

Mahasiswa calon peserta KKN wajib mengikuti pembekalan materi KKN dan 

materi tema dari pembekalan, DPL, pengusul tema, pemerintah daerah, dan 

mitra kerja (stakeholder) untuk memberikan orientasi pelaksanaan kegiatan 

KKN. Penyelenggaraan pembekalan umum tentang pelaksanaan KKN 

(materi pembekalan: sejarah, filosofi, education for sustainable development 

(ESD), administrasi dan sistem pelaporan, etika dan operasional kegiatan 

KKN, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, kegiatan dan pemantapan 

tema serta judul KKN. 

Pembekalan khusus KKN diselenggarakan pada periode pra-pelaksanaan 

untuk menambah pengetahuan atau kecakapan mengenai tema KKN, situasi 

dan kondisi masyarakat, sumberdaya, alternatif solusi, hubungan kemitraan 

dalam kegiatan KKN, dan hal- hal lain yang dipandang perlu. Materi 

pembekalan disampaikan oleh pengusul kegiatan, DPL, dan mitra kerja 

dengan tempat dan jadwal yang dapat diatur kemudian. 
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6. Pengambilan perlengkapan individu peserta KKN-PPM. 

Setiap peserta memperoleh perlengkapan individu. Jadwal dan tempat 

pengambilannya diatur oleh LPM. 

7. Permohonan izin pelaksanaan kegiatan KKN kepada pemerintah. 

Permohonan izin kegiatan KKN kepada Pemerintah (Pusat dan Daerah) 

untuk setiap usulan kegiatan KKN yang disetujui dan dilakukan oleh LPM. 

Usulan kegiatan KKN dapat dilaksanakan/diselenggarakan bilamana 

memperoleh izin tertulis dari pemerintah. 

8. Penempatan mahasiswa dan DPL 

Penempatan atau penempatan lokasi mahasiswa dan DPL dilakukan oleh 

Panitia Adhock KKN yang disahkan oleh SK Rektor setelah berkoordinasi 

Ketua LPM dan mempertimbangan aspek keragaman disiplin ilmu dan jenis 

kelamin. Pengumuman penempatan mahasiswa dan DPL melalui website 

dan pengumuman. 

9. Konsolidasi DPL dan Mahasiswa 

Sebelum kegiatan konsolidasi berlangsung, DPL melakukan observasi 

lapangan dan koordinasi dengan pemangku wilayah dan masyarakat, antara 

lain mengenai kegiatan dan akomodasi mahasiswa KKN. Pada fase 

konsolidasi unit, dilakukan peningkatan wawasan mengenai tema kegiatan 

dan hidup di tengah masyarakat, wawasan kerja kelompok, pembagian 

wilayah kerja (sub-unit), pembentukan organisasi kerja, sosialisasi dan 

koordinasi antar mahasiswa satu dengan yang lain dibawah bimbingan DPL.  

Kegiatan ini merupakan materi kegiatan akademik KKN yang ditujukan 

untuk membangun softskills mahasiswa dan mempersiapkan pelaksanaan 

tahapan kegiatan KKN selanjutnya. Setiap mahasiswa peserta KKN wajib 

mengikuti kegiatan konsolidasi yang dilaksanakan oleh DPL. 

Kehadiran/keterlibatan dan partisipasi mahasiswa pada tahapan ini 

dievaluasi oleh DPL dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari evaluasi 

kinerja mahasiswa. 

10. Pengambilan perlengkapan/paket untuk Unit dan Sub-unit 

LPM menyiapkan perlengkapan kegiatan KKN. Perlengkapan tersebut 

diambil oleh Ketua kelompok Mahasiswa masing-masing pada waktu dan 

tempat yang ditentukan LPM. 
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11. Penyerahan Perlengkapan Peserta KKN 

Perlengkapan dikelola oleh LPM untuk kebutuhan pribadi peserta dan 

program KKN per dan diserahkan kepada mahasiswa atau sesuai dengan 

ketentuan/ prosedur yang berlaku. Penyerahan dilakukan setelah organisasi 

unit terbentuk. 

12. Pelepasan dan Pengarahan Rektor 

Kegiatan ini dilaksanakan menjelang penerjunan ke lokasi KKN. Kegiatan ini 

wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa peserta dan Panitia KKN, Kordinator 

DPL dan DPL. 

B. Pelaksanaan 

1. Penerjunan Mahasiswa ke Lokasi KKN-PPM 

Penerjunan mahasiswa KKN ke lokasi diatur menurut jadwal yang sudah 

disusun. Penerjunan mahasiswa ke lokasi KKN  dilakukan oleh DPL setelah 

berkoordinasi dengan seluruh Pemangku Wilayah terkait (Bupati/Walikota, 

Camat, dan Kepala Desa/Lurah).  

2. Operasional Lapangan 

a. Proses kegiatan mahasiswa 

1) Tata tertib yang harus dilaksanakan oleh para peserta KKN adalah 

sebagai berikut : 

a) Setiap peserta harus sudah menyelesaikan segala persyaratan 

KKN baik yang bersifat akademis maupun administrasi. 

b) Setiap peserta harus mematuhi jadwal kegiatan yang telah dibuat 

oleh panitia. 

c) Setiap peserta harus selalu menjaga tatakrama dalam berbicara, 

bertindak, dan berpakaian di tempat kegiatan, penginapan, 

kendaraan dan di tempat-tempat lain. 

d) Setiap kegiatan harus sepengetahuan dosen pembimbing 

(melapor sebelum dan sesudahnya). 

e) Setiap peserta harus selalu menjaga kebersihan dan keindahan 

serta ketertiban lingkungan. 

f) Bagi peserta yang mempunyai penyakit khusus harap membawa 

obat tersendiri sesuai keperluan. 
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g) Bila ada keperluan di luar jadwal kegiatan yang ditentukan, harus 

seijin dosen pembimbing. 

h) Selama kegiatan semua peserta harus sudah berada di penginapan 

selambat-lambatnya pukul 23.00 WIB. 

i) Barang-barang milik peserta menjadi tanggung jawab masing-

masing. 

j) Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan 

kemudian sesuai dengan situasi dan kondisi selama KKN 

berlangsung. 

2) Mahasiswa melakukan sosialisasi diri dan tema kegiatan KKN kepada 

masyarakat dan berbagai fihak terkait. Selanjutnya mahasiswa 

melakukan observasi untuk pemutakhiran data dan menggali 

informasi terkini. Pada tahap selanjutnya, mahasiswa bersama 

masyarakat dan mitra kerja terkait melakukan analisis permasalahan 

dan potensi (identifikasi masalah dan alternatif solusi), dan 

pengambilan keputusan mengenai rancangan penyelesaian masalah 

atau pengembangan berkelanjutan melalui program pemberdayaan 

masyarakat. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk diskusi yang 

dikoordinir oleh Kordinator DPL dan DPL. 

3) Setiap mahasiswa di setiap kelompok menyusun laporan rencana 

kegiatan (LRK) individu sesuai kesepakatan dengan masyarakat 

sasaran, mitra kerja, dan mahasiswa peserta KKN yang lain. 

Selanjutnya di bawah DPL membuat LRK.  

4) Setiap kelompok membuat tabel kegiatan keseluruhan kegiatan yang 

memuat rencana waktu dan pelaksanaan setiap kegiatan. 

5) Mahasiswa melaksanakan kegiatan yang telah disepakati bersama 

masyarakat dan berbagai pihak yang terkait sesuai dengan prinsip-

prinsip KKN dan ketentuan yang berlaku serta berkordinasi dengan 

Kordinator DPL dan DPL. 

6) Setiap mahasiswa mencatat setiap kegiatan harian dengan 

menggunakan Form yang tersedia. 

7) Mahasiswa mengisi presensi setiap hari selama periode KKN dan 

bilamana cuti meninggalkan lokasi harus mengisi dan mengajukan 

surat ijin cuti dengan menggunakan blanko yang telah disediakan. 
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8) Mahasiswa menjaga ketertiban pelaksanaan KKN dan kehidupan 

masyarakat di lokasi KKN dengan menerapkan dan mentaati Tata 

Tertib KKN dan norma- norma kehidupan masyarakat. 

9) Pada akhir pelaksanaan kegiatan KKN setiap unit Kordinator DPL 

dan DPL membuat rekapitulasi kegiatan dengan menggunakan Form 

yang disediakan. 

10) Pada akhir periode KKN seluruh mahasiswa bersama masyarakat 

dan mitra kerja yang terkait melakukan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan. 

11) Setiap mahasiswa menyusun laporan pelaksanaan kegiatan (LPK) 

individu berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan DPL. 

12) Kordinator DPL dan DPL mengkordinasikan setiap kelompok 

presentasi kegiatan sesuai lokasi yang ditentukan kemudian 

disampaikan kepada para fihak/mitra terkait sebelum mahasiswa 

ditarik dari lokasi KKN. 

Program kegiatan adalah serangkaian rencana kegiatan yang akan 

dilaksanakan selama pelaksanaan KKN. Program kegiatan tersebut 

meliputi kegiatan-kegiatan yang bersifat akademis maupun nonakademis 

baik yang berbentuk kegiatan sosial maupun kegiatan kemasyarakatan. 

Program kegiatan yang akan dilaksanakan sebaiknya disusun dalam 

bentuk jadwal atau rencana program kegiatan yang meliputi bidang 

program, jenis program, penanggung jawab atau personal yang terlibat, 

tempat pelaksanaan kegiatan, instansi terkait yang terlibat baik secara 

langsung maupun tidak langsung (jika ada), dana yang dibutuhkan, serta 

keterangan jika diperlukan. 

Berikut contoh format program kegiatan yang pernah yang dilakukan oleh 

peserta KKN di beberapa Kecamatan. 

b. Proses kegiatan Kordinator DPL 

1. Kordinator DPL melakukan pengarahan, pemantauan, dan 

pendampingan kepada DPL mahasiswa dalam 

penanganan/penyelesaian permasalahan yang terjadi selama 

kegiatan KKN berlangsung. 

2. Kordinator DPL melakukan pemantauan dan evaluasi 

kegiatan/program KKN dan kinerja DPL dan Mahasiswa dengan 

kunjungan berkala di lokasi dan sistem yang lain. 



 

30 |  P a n d u a n  K K N  I P I  T a h u n  2 0 1 9  

 

3. Kordinator DPL menciptakan dan menjaga atmosfer unit KKN yang 

diampu selalu kondusiv dan nyaman sehingga kegiatan 

KKNberlangsung tertib, lancar, efektif, efisien, dan aman. 

4. Kordinator DPL merupakan perwakilan pihak LPM 

5. Kordinator DPL menjamin mutu pelaksanaan dan hasil kegiatan KKN. 

c. Proses kegiatan DPL 

1. DPL melakukan pengarahan, pemantauan, dan pendampingan 

kepada mahasiswa mengenai pelaksaanaan kegiatan (substansi 

akademik), urusan akomodasi, kesehatan, keamanan, administrasi, 

sosial kemasyarakatan, dan penanganan/penyelesaian permasalahan 

yang terjadi selama kegiatan KKN berlangsung. 

2. DPL melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan/program KKN 

dan kinerja setiap mahasiswa dengan kunjungan berkala di lokasi dan 

sistem yang lain. 

3. DPL menciptakan dan menjaga atmosfer unit KKN yang diampu selalu 

kondusif dan nyaman sehingga kegiatan KKN berlangsung tertib, 

lancar, efektif, efisien, dan aman. 

4. DPL menjamin mutu pelaksanaan dan hasil kegiatan KKN. 

5. Berkordinasi dengan Kordinator DPL dengan memberikan laporan 

kegiatan serta permasalahan dan solusi. 

d. Penarikan Mahasiswa dari Lokasi KKN-PPM 

Setelah mahasiswa selesai melaksanakan kegiatan-kegiatan KKN sesuai 

dengan rencana yang dijadwalkan dan berkoordinasi dengan seluruh 

Pemangku Wilayah terkait (Bupati/Walikota, Camat, dan Kepala 

Desa/Lurah), mahasiswa ditarik oleh DPL dari lokasi, kembali ke 

kampus.  

e. Pedoman Penilaian 

1. Penilaian Kegiatan Pembekalan 

a. Kehadiran 

Kehadiran mahasiswa selama pembekalan dapat dilihat pada 

daftar hadir yang telah ditandatangani mahasiswa sewaktu 

pembekalan. 
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Penilaian: 

Kehadiran 

Rentang Nilai 

76 – 100 % 4 

51 – 75 % 3 

26 – 50 % 2 

1 – 25 % 1 

b. Partisipasi 

Partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi peserta KKN dalam 

mengikuti pembekalan, di antaranya: 

1) Partisipasi dalam mengemukakan ide/tanggapan/pertanyaan 

terhadap materi yang diberikan oleh nara sumber. 

2) Partisipasi dalam mengemukakan ide/tanggapan/pertanyaan 

pada waktu pra program. 

 

Penilaian: 

Partisipasi 

Kriteria Nilai 

Sangat Tinggi 4 

Tinggi 3 

Cukup 2 

Kurang 1 

1. Penilaian Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 

a. Kehadiran 

Kehadiran peserta KKN di lapangan dilihat dari daftar hadir yang 

ada di setiap kelompok. 

Penilaian: 

Kehadiran 

Rentang Nilai 

90 – 100 % 4 

77 – 89 % 3 
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64 – 76 % 2 

51 – 63 % 1 

0 – 50 % 0 

b. Partisipasi 

Partisipasi peserta Kuliah Kerja Nyata dalam semua program 

kegiatan yang dilakukan oleh kelompok maupun 

pemerintah/masyarakat setempat. 

Penilaian: 

Partisipasi dalam Kegiatan 

Kriteria Nilai 

Sangat Tinggi 4 

Tinggi 3 

Cukup 2 

Kurang 1 

 

c. Sosialisasi dengan Kelompok 

Sosialisasi dengan kelompok adalah kemampuan peserta KKN 

untuk berbaur dengan anggota kelompok lainnya sehingga ia 

lebih memperhatikan kepentingan kelompok dibandingkan 

dengan kepentingan pribadinya. 

Penilaian: 

Sosialisasi dengan Kelompok 

Kriteria Nilai 

Sangat Tinggi 4 

Tinggi 3 

Cukup 2 

Kurang 1 
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d. Sosialisasi dengan Masyarakat 

Sosialisasi dengan masyarakat adalah kemampuan peserta KKN 

untuk berbaur dengan masyarakat di desa tempat mereka ber-

KKN. 

Penilaian: 

Sosialisasi dengan 

Masyarakat 

Kriteria Nilai 

Sangat Tinggi 4 

Tinggi 3 

Cukup 2 

Kurang 1 

 

e. Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah kemampuan peserta untuk 

mengorganisasikan rekan-rekannya dalam satu kelompok untuk 

menyukseskan program kerja yang telah disusun. 

Penilaian: 

Kepemimpinan 

Kriteria Nilai 

Menjadi ketua/wakil/sekretaris/bendahara 4 

Ketua seksi/penanggung jawab beberapa 

kegiatan 

3 

Penanggungjawab satu kegiatan 2 

Hanya menjadi anggota kegiatan 1 
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f. Motivasi 

Motivasi adalah dorongan intrinsik mahasiswa untuk berperan 

aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan kelompok. 

Penilaian: 

Motivasi 

Kriteria Nilai 

Sangat Tinggi 4 

Tinggi 3 

Cukup 2 

Kurang 1 

 

g. Tanggung Jawab 

Tanggung jawab adalah kerelaannya untuk melibatkan seluruh 

potensi dirinya untuk menyukseskan setiap kegiatan kelompok. 

Penilaian: 

Tanggung Jawab 

Kriteria Nilai 

Sangat Tinggi 4 

Tinggi 3 

Cukup 2 

Kurang 1 

 

h. Gagasan 

Gagasan di sini diartikan sebagai sumbangan pemikiran yang 

realistis dari peserta KKN terhadap kelompok untuk menciptakan 

bentuk-bentuk kegiatan. 

Penilaian: 

Gagasan 

Kriteria Nilai 

Sangat Tinggi 4 

Tinggi 3 
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Cukup 2 

Kurang 1 

i. Disiplin 

Disiplin adalah konsistensi dan kepedulian peserta terhadap 

tanggung jawab dan tugas yang dibebankan kepadanya selama 

mengikuti kegiatan KKN. 

Penilaian: 

Kedisiplinan 

Kriteria Nilai 

Sangat Tinggi 4 

Tinggi 3 

Cukup 2 

Kurang 1 

2. Penilaian Pelaporan 

a. Sistematika 

Kesesuaian sistematika laporan dengan aturan yang termuat 

dalam buku panduan KKN. 

Penilaian: 

Sistematika 

Kriteria Nilai 

Sesuai dengan pedoman dalam buku 

panduan 

4 

Tidak sesuai dengan buku panduan 2 

b. Isi 

Kesesuaian bobot dan kelengkapan laporan sesuai dengan 

pedoman pembuatan laporan yang termuat dalam buku pedoman 

KKN. 
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Penilaian: 

Isi 

Kriteria Nilai 

Sesuai dengan pedoman  4 

Tidak sesuai dengan pedoman 2 

c. Bahasa 

Kesesuian bahasa yang digunakan dalam membuat laporan 

dengan Ejaan Yang Disempurnakan. 

Penilaian: 

Bahasa 

Kriteria Nilai 

Sesuai dengan EYD 4 

Tidak sesuai dengan EYD 2 

3. Perhitungan Nilai Akhir 

Nilai akhir setiap bagian adalah jumlah nilai dari semua komponen 

penilaian dibagi dengan jumlah aspek yang dinilai. 

Rumus nilai akhir ditentukan sebagai berikut: 

 

NA = 0,3 (N.Kal.)  +  0,5 (N.Lak.)  +  0,2 (N.Lap.) 

 

 

NA = Nilai akhir 

N.Kal. = Nilai akhhir Kegiatan Pembekalan 

N.Lak. = Nilai akhir Kegiatan Pelaksanaan KKN 

N.Lap. = Nilai akhir Pelaporan 

Nilai mutu adalah konversi nila iakhir dengan nilai dalam bentuk 

huruf (A/B/C/D/E). Rentang yang digunakan adalah: 

Rentang Nilai Mutu 

3,51 – 4,00 A 
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2,51 – 3,50 B 

1,51 – 2,50 C 

0,51 – 1,50 D 

0,00 – 1,50 E 

Catatan : Mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 50 % di 

lapangan, langsung dinyatakan TIDAK LULUS. 

 

LAPORAN KKN 

Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan dokumen resmi yang berisi 

informasi tentang berbagai kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh 

mahasiswa peserta KKN tahun 2019. Oleh sebab itu, Laporan KKN hendaknya 

disusun secara sistematis dan mengikuti aturan ketentuan dalam buku panduan. 

Berikut ini adalah beberapa ketentuan menyangkut pembuatan Laporan KKN, 

yaitu: 

1. Disusun oleh satu kelompok di satu lokasi KKN. 

2. Sebaiknya disusun di bawah arahan dan bimbingan DPL masing-masing. 

3. Setiap kelompok diwajibkan untuk membuat laporan secara tertulis sebanyak 

3 rangkap. 

4. Laporan diselesaikan tepat pada waktunya, sebaiknya selama pelaksanaan 

KKN, kelompok menyusun seluruh administrasi secara tertib dan rapi sehingga 

memudahkan pada saat pemindahan data-data ke dalam laporan di akhir 

kegiatan. 

5. Laporan diketik rapi, font Times New Roman, spasi 1,5 dalam kertas ukuran A4. 

6. Dijilid dengan cover berwarna biru tua. 

7. CD/DVD yang berisi soft file laporan dan dokumentasi kegiatan KKN 

(foto/video) 

8. Laporan dan CD/DVD kegiatan KKN diserahkan ke LPM setelah ditandatangani 

lengkap melalui pembimbing masing-masing (laporan asli untuk LPM) sesuai 

dengan jadwal yang ditentukan.  
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Kerangka Laporan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN 

PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) 

TAHUN AKADEMIK .../... 

 

Disusun untuk memenuhi Tugas Akhir  
Pelaksanaan Program KKN 

 
 
 

Oleh: 
Kelompok Kuliah Kerja Nyata IPI  

Desa ..... Kecamatan ........... 

 

LOGO IPI 

 

 

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA 
GARUT 

…… 
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1. Kulit Muka (Jilid) 

2. Lembaran Kedua 

Lembaran ini berisi daftar identitas anggota kelompok KKN, beserta 

jabatan masing-masing dalam kelompoknya dan ditandatangani sebagai 

bentuk pertanggung jawaban terhadap laporan kegiatan. 

Contoh: 

 

 

3. Lembaran Ketiga 

Pada Lembaran ini berisi pengesahan yang ditandatangani oleh: 

a. Ketua Kelompok Kepala Desa 

b. Dosen Pembimbing Lapangan 

c. Ketua Pelaksana KKN IPI  

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN 
PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) 

TAHUN AKADEMIK ..../..... 
DI DESA ................ KECAMATAN ................. 

 
 
 

 
No. Nama NIM Prodi Jabatan Ttd 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
      
      
      

22      
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Contoh: 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR PENGESAHAN 
LAPORAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) 

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA 
 

TAHUN AKADEMIK …./….. 
Di Desa ............. Kecamatan ................ 

 
Oleh  

Kelompok KKN Desa ........., 
Ketua, 

____________ 
Disetujui dan disahkan oleh, 

Kepala Desa/Kelurahan ....., 
 
 
 
 

__________________ 

Dosen Pembimbing 
Lapangan, 

 
 
 

__________________ 

 
Mengetahui, 

Ketua Pelaksana KKN IPI , 

_______________________ 
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4. Kata Pengantar 

5. Daftar Isi 

6. Daftar Tabel 

7. Daftar Gambar 

8. Bagian Isi 

BAB I PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

B. Tujuan KKN 

C. Kegunaan (Kemukakan kegunaan teoritis dan praktis) 

BAB II KONDISI OBJEKTIF 

 

A. Sejarah Desa 

B. Letak Geografis dan Keadaan Desa 

C. Administrasi Desa 

D. Jumlah Penduduk 

E. Pendidikan 

F. Mata Pencaharian 

G. Agama 

H. Komunikasi dan Pembangunan 

I. Organisasi Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan 

J. PotensiDesa 

K. Permasalahan yang Dihadapi 

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM DAN HASILNYA 

 

A. Deskripsi Pelaksaaan Program yang Terealisasi 

1. Kegiatan di Bidang ....... 

(Tujuan kegiatan,masalah yang dipecahkan, lokasi, waktu 

pelaksanaan dan kualitas hasil kegiatan, mahasiswa yang terlibat) 

2. Kegiatan di Bidang ....... dst. 

B. Deskripsi Pelaksanaan Program yang Tidak Terealisasi dan 

Hambatannya 

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

B. Saran 

1. Untuk Pemerintah Desa 

2. Untuk Lembaga 

3. Untuk yang Lainnya 
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9. Bagian Lampiran 

a. Agenda Surat (Keluar dan Masuk). 

b. Daftar Hadir Harian Anggota Kelompok Selama Kegiatan KKN. 

c. Laporan Kegiatan (Harian, mingguan, seksi-seksi dan lain-lain). 

d. Photo-photo Kegiatan. 

e. Dan Lain-lain. 


