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PENGERTIAN KULIAH KERJA NYATA

KKN merupakan suatu kegiatan perkuliahan 
intrakurikuler dalam bentuk pengabdian kepada 
masyarakat yang dilakukan mahasiswa secara 
interdisipliner dan lintas sektoral. 

Kegiatan KKN ditujukan untuk mengembangkan 
kepekaan rasa dan kognisi sosial mahasiswa serta 
membantu proses pembangunan terutama di 
pedesaan.



TUJUAN KKN

1. Menghasilkan lulusan yang mampu menghayati 
permasalahan masyarakat  yang kompleks, dan belajar 
menanggulangi permasalahan tersebut secara pragmatis 
dan interdisipliner. (personality development ). 

2. Mendekatkan perguruan tinggi kepada masyarakat, dan 
lebih menyesuaikan keberadaan pendidikan tinggi 
kepada tuntutan pembangunan (institutional 
development ). 

3. Membantu pemerintah dalam percepatan laju 
pembangunan dan mempersiapkan kader-kader 
pembangunan (community development ). 



MANFAAT KKN

1. Mahasiswa

a. Mengembangkn kemampuan berfikir dan bekerja 
secara interdisipliner dan lintas sektoral. 

b. Melatih mengaplikasikan hasil pendidikannya bagi 
pembangunan masyarakat secara nyata 

c. Memahami berbagai kesulitan yang dihadapi 
masyarakat dalam pembangunan, dan berlatih 
menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi

d. Proses pematangan kepribadian (mandiri, 
berbelarasa, sosialisasi diri, bertanggung jawab)



b. Mendewasakan daya pikir mahasiswa melalui penelaahan 
dan pemecahan masalah yang ada di masyarakat secara 
pragmatis ilmiah.

c. Memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk 
melaksanakan program pengembangan dan pembangunan 
masyarakat 

d. Membina mahasiswa untuk menjadi seorang “transformer , 
change agent, motivator, dinamisator, fasilitator dan problem 
solver ”. 

e. Memberikan pengalaman dan keterampilan kepada 
mahasiswa sebagai kader pembangunan bangsa

f.  Membuka wawasan mahasiswa dengan mengetahui 
permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat 
dalam pembangunan.



2. Perguruan Tinggi

a. Memperoleh umpan balik yang sangat penting 
untuk menguatkan kurikulumnya yang sesuai dengan 
perkembangan masyarakat. 

b. Tenaga pengajar memperoleh contoh berbagai kasus 
yang berharga, yang dapat memperkaya proses 
pendidikannya

c. Mempererat kemitraan antara perguruan tinggi 
dengan berbagai instansi dan masyarakat dalam 
pembangunan bangsa.



3. Masyarakat

a. Mendapat dorongan dan spirit dalam merencanakan 
dan melaksanakan pembangunan. 

b. Meningkatkan partisipasi masyarakatdalam 
pembangunan daerahnya. 

c. Memperoleh cara-cara baru yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan pembangunan. 

d. Terbentuknya kader-kader pembangunan di dalam 
masyarakat, sehingga mendorong kesinambungan 
pembangunan.

e. Memperoleh inspirasi dalam pembangunan daerahnya

f. Terciptanya suasana baru dalam kehidupan didaerahnya



NILAI FUNDAMENTAL DAN WAWASAN FILOSOFIS KKN

1. Keterpaduan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
KKN memadukan dharma Pendidikan  dan Pengajaran, Penelitian, 
serta Pengabdian kepada Masyarakat dalam satu kegiatan. 

Hal ini berarti :

a. KKN tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari tujuan dan isi 
pendidikan

b. Berfungsi sebagai pengikat dan perangkum isi kurikulum, bahkan 
sebagai penambah / pelengkap isi kurikulum ;

c. Merupakan pengalaman belajar berupa realita kehidupan di 
masyarakat;

d. Pengayaan teori  dan pengetahuan mahasiswa melalui 
pengalaman praktis di lapangan

e. Mematangkan mahasiswa dengan menumbuhkan rasa percaya 
diri sebagai calon pemimpin pembangunan bangsa.



2.Pendekatan Interdisipliner dan Komprehensif. 

a. KKN merupakan pengamalan ilmu yang menuntun 

mahasiswa kepada pola berpikir interdisipliner dan 
komprehensif. 

b. Usaha pemecahan berbagai masalah nyata yang timbul di 
masyarakat deng an pendekatan interdisipliner

c.  “ hampir setiap masalah kehidupan selalu mempunyai 
kaitan satu dengan yang lain, sehingga pendekatan 
monodisiplin menjadi kurang efektif.”



3. Lintas Sektoral

a. Pembangunan masyarakat membutuhkan 
keterpaduan  langkah dari berbagai sektor yang ada.  

b. Pola berfikir sektoral tidak efektif dalam 
pelaksanaan pembangunan masyarakat

c. Membiasakan mahasiswa untuk berpikir  yang 
komprehensif dan “out of the box“

d. Melatih mahasiswa untuk bekerjasama dengan 
berbagai pribadi yang unik

e. Melatih mahasiswa dalam berinteraksi dengan 
masyarakat dan instansi dari berbagai sektor.



4. Dimensi Luas dan Kepragmatisan

a. Modal KKN bukan hanya ilmu yang dipelajari secara 
formal, tetapi semua pengetahuan, pengalaman, dan 
keterampilan setiap mahasiswa. 

b. KKN harus berdimensi luas dan relevan dengan 
upaya memajukan masyarakat dan secara nyata.

c. KKN memadukan pikiran dan perhatian mahasiswa  
serta komitmen pada peningkatan kualitas 
masyarakat di lokasi KKN. 

d. Mahasiswa menyusun program kerja secara praktis 
atas dasar masalah nyata dan penyelesaiannya



5. Keterlibatan Masyarakat secara aktif

a. Melalui KKN akan terjalin kerjasama serta 
keterlibatan aktif mahasiswa dan masyarakat sejak 
awal sampai akhir pelaksanaan.

b. Keterlibatan masyarakat secara aktif sangat 
diperlukan karena KKN adalah membantu 
masyarakat dalam memecahkan masalah mereka. 
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