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Dasar Hukum KKN-UNIBA 
 • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi 

• Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang 
Standar Nasional Pendidikan 

• Keputusan BAN PT Nomor 12/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007, 
tentang Status Peringkat dan Hasil Akreditasi Program Sarjana. 

1. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, 
dan pengabdian masyarakat. 

2. Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya 
sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan 
pengabdian masyarakat. 

3. Strategi pembangunan pendidikan nasional melalui pemberdayaan peran 
masyarakat. 

 



Tujuan KKN-UNIBA 

Tujuan umum:  
• Membangun kebersamaan mahasiswa menjelang akhir studi dengan 

melaksanakan program pembelajaran bersama di masyarakat dan 
bersama masyarakat serta belajar memberdayakan masyarakat dan 
membantu pemerintah memecahkan berbagai masalah. 

Tujuan khusus:  
• Meningkatkan sikap empati dan kepedulian mahasiswa terhadap 

masalah yang dialami masyarakat. 
• Menerapkan kemampuan hard skills dan soft skills yang telah 

dipelajari secara teamwork dan interdisipliner. 
• Menanamkan jiwa Pancasila dan nilai-nilai nasionalisme, keuletan, 

etos kerja, tanggungjawab, kemandirian, kepemimpinan, dan 
kewirausahaan.  

• Meningkatkan daya saing bangsa. 
• Menanamkan jiwa ekploratif, analitis, learning community dan 

learning society. 



Maksud KKN-UNIBA 
 
 Mewujudkan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi 

yaitu bidang pengabdian kepada masyarakat. 

 Membantu mahasiswa dalam menerapkan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni yang dipelajari 
secara langsung yang sesuai dengan teori sehingga 
memberi manfaat bagi masyarakat  

 Melatih mahasiswa belajar bersama masyarakat 
untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam 
pembangunan. 

 Membantu pemberdayaan masyarakat melalui 
penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 



Pengertian 

• KKN membantu dan mendampingi 
masyarakat menggali potensi. 

• KKN lebih menekankan pada aplikasi 
keilmuan, softskill dan pengalaman belajar 

• Kegiatan KKN terdiri atas Model KKN 
Tematik berbasis Lokasi 



Model KKN 
Desain Model KKN Tematik berbasis Lokasi  

• Dilaksanakan berdasarkan tema-tema dan lokasi 
yang ditetapkan oleh LPPM-KKN, didasarkan pada 
potensi sumber daya dan masalah yang dihadapi 
masyarakat dan usulan Pemda. 

• Dirancang untuk pemberdayaan masyarakat lokal 
dengan pendekatan multidisiplin dan interdisipliner.  
 



KKN SEBAGAI UPAYA 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
  
• KKN  pendidikan, penelitian dan pengabdian  

kepada masyarakat.  

• Mahasiswa berkenalan secara langsung dengan 
masyarakat dan permasalahannya, serta membantu 
mencari solusi dengan pendekatan interdisipliner.  

• Mahasiswa melakukan pemahaman dan analisis 
potensi masyarakat, sehingga mampu memberikan 
sumbangan pemikiran kritis atas solusinya. 

• KKN dapat menjadi wahana mengamalkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, serta seni bagi 
pemecahan masalah dan kebutuhan masyarakat. 



Sasaran KKN Tematik 

• Personal development  

   (pengembangan mahasiswa), 

• Institusional development  

   (pengembangan perguruan tinggi), 

• Community development  

   (pengembangan masyarakat), dan 

• Government development 
(pengembangan pemerintah). 



Sasaran Mahasiswa 

• Memperdalam pengertian dan penghayatan 
mahasiswa tentang  cara berfikir, bertindak maupun 
bekerja secara interdisipliner atau lintas sektoral 

• Mendewasakan berpikiran mahasiswa di dalam 
mengkaji dan memecahkan masalah yang ditemukan 
dalam masyarakat secara profesional akademik 

• Memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk 
melaksanakan program pembangunan. 

• Membina mahasiswa untuk menjadi motivator dan 
problem solving 



Sasaran Perguruan Tinggi 

• Universitas Balikpapan akan lebih kokoh dalam 
pengisian ilmu/pendidikan kepada mahasiswa 
dengan adanya umpan balik sebagai hasil integrasi 
mahasiswa dengan masyarakat 

• Menjalin kemitraan dengan instansi-instansi 
pemerintah maupun swasta dalam melaksanakan 
program pembangunan 

• Ilmu yang dikembangkan pada program-program 
studi akan bermanfaat terhadap berbagai masalah 
masyarakat 



Sasaran Masyarakat 

 Perubahan sikap dan perilaku positif 
meningkatkan potensinya dan berkembang 
menuju kemandirian. 

 Tumbuh dan berkembangnya potensi swadaya 
masyarakat. 

 Terbentuknya agen perubahan untuk 
keberlanjutan pembangunan. 

 Peningkatan cara berpikir, pengetahuan, dan 
ketrampilannya 

 Sinergi pihak masyarakat, kampus, pemerintah 
dan swasta. 
 



Sasaran Pemberdayaan Masyarakat  

Orang dewasa yang memiliki pengalaman hidup, 
nilai, adat dan budaya, untuk itu perlu ditangani 
dengan pendekatan pendidikan orang dewasa, 
mahasiswa harus: 
• Mau mendengar dengan baik 
• Menghargai pendapat 
• Menempatkan mereka sebagai pelaku utama 
• Membangun komunikasi dengan baik 
• Membangun relasi dengan tokoh masyarakat 

dengan baik. 
 



Sasaran Pemerintah (Daerah)  

• Peningkatan pemikiran dan tenaga serta 
IPTEKS. 

• Kegiatan KKN dalam menunjang program 
pembangunan. 

• Adanya kerjasama cepat tanggap dalam 
mencegah dan menanggulangi bencana 
dan permasalahan lain di masyarakat. 

 



Tema KKN-GEL V 

Mengacu pada Sustainable Development Goals (SDG’s) terutama 
berkaitan dengan LINGKUNGAN HIDUP; UMKM, INFRASTRUKTUR 
BERKELANJUTAN, DAN PENDIDIKAN NON FORMAL 

 

• Sub-tema KKN ditentukan berdasarkan hasil sinkronisasi, 
koordinasi, dan hasil observasi lokasi KKN.  

• Sub-tema KKN merupakan hasil co-creation (gagasan bersama) 
yang disepakati mahasiswa dan dosen, pemerintah daerah, 
dan masyarakat lokasi dengan mengacu pada: 
• Kesehatan 

• Pendidikan 

• Kependudukan/Ketenagakerjaan 

• Ekonomi (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), dan 

• Sosial 



Tahapan Pelaksanaan Model 
KKN  Lokasi  
 LPPM UNIBA bekerjasama dengan Pemda/Dinas terkait dalam 

bentuk MoA untuk menentukan program kegiatan.  

 Penentuan Lokasi KKN  

 Sosialisasikan rencana KKN kepada mahasiswa. 

 Pembekalan (mahasiswa diberi pemahaman dan keterampilan 
yang dibutuhkan masyarakat di lokasi KKN). 

 Observasi di lokasi yang akan ditempati KKN. 

 Mahasiswa menyusun program kegiatan 

 Penerjunan mahasiswa ke lokasi KKN. 

 Pelaksanaan KKN (1 bulan). 

 Penarikan mahasiswa dari lokasi KKN. 

 



Beban Studi dan Alokasi Waktu 
KKN-UNIBA 

• Beban studi KKN = 2 sks. 

• Alokasi Waktu: 2 X 4 X 16 = 128 jam dengan rincian kegiatan: 

• Periode Prapenerjunan   = 24 jam 

• Periode Pelaksanaan  = 104 jam 

• Setara dengan 3.71 jam per hari (27 hari kerja) 

• Atau 4.73 jam per hari (22 hari kerja) 



Tata Tertib Pembekalan KKN 
 Semua peserta KKN wajib mengikuti pembekalan yang 

dilaksanakan LPPM 

 

 Details: web kkn.lppm.uniba-bpn.ac.id 



Tugas Ketua Kelompok 

• Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan KKN dengan DPL 
di wilayah KKN yang menjadi tanggung jawabnya. 

• Melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat dalam 
kaitan penyerahan dan penarikan mahasiswa KKN 

• Melaporkan perkembangan situasi dan kondisi wilayah selama 
kegiatan KKN kepada DPL/LPPM 

• Bertanggung jawab kepada DPL/LPPM 



Tugas DPL 
• Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan KKN 

• Menumbuhkan disiplin dan motivasi serta mendampingi mahasiswa dalam 
melaksanakan program KKN dan membantu memecahkan masalah yang 
dihadapi mahasiswa 

• Membantu melancarkan proses pendekatan sosial mahasiswa dengan 
masyarakat dan pihak kelurahan atau dinas di lokasi KKN 

• Membantu mekanisme dalam  menjalankan tema KKN bimbingannya. 

• Mengadakan orientasi dan observasi pendahuluan ke lokasi KKN untuk 
kelancaran pelaksanaan KKN.  

• Melakukan penilaian kegiatan mahasiswa 

• Wajib kunjungan lokasi untuk pemantauan pelaksanaan program kegiatan 
3-4 x 



Kegiatan KKN-UNIBA 

1. Pengumpulan Data 

a. Metode: Sensus Penduduk (satuan: Dusun) 

b. Instrumen: Kuesioner 

2. Program Kerja 

a. Sesuai dengan tema 

b. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

c. Kreatifitas mahasiswa: penyuluhan, lomba, dll. 

3. Dokumentasi Semua Kegiatan 

a. Film/foto setiap kegiatan 

b. Upload di Youtube (Akselerasi Ranking Webometrik)  
mencantumkan kkn.lppm.uniba-bpn.ac.id 

 

 



Pembimbingan, Monev, dan 
Penilaian KKN 

• Bimbingan dan pendampingan yang perlu diberikan oleh DPL: 
- Pelaksanaan penjajagan atau pendekatan kepada tokoh-  

tokoh masyarakat melalui kegiatan advokasi dan 
sosialisasi yang terus menerus 

- Tahap observasi lapangan untuk mengidentifikasi potensi 
dan masalah serta penyusunan langkah-langkah 
pemecahan yang akan menjadi program kerja 

• Monitoring dan Evaluasi: oleh panitia KKN 
• Penilaian: oleh DPL 

 



OUTPUT/LUARAN KKN 

1. Laporan harian, diupload melalui laman kkn. 
Fungsinya adalah melaporkan kegiatan harian 
yang dilakukan kelompok mahasiswa KKN 
untuk menjawab rencana kerja kelompok yang 
sudah didefinisikan di bagian awal. 

2. Laporan gambar/film, berupa dokumentasi 
kegiatan sebagai pelengkap dalam laporan 
harian. 

3. Laporan Akhir Kegiatan, merupakan laporan 
hasil keseluruhan kegiatan KKN Tematik. 

 
 



JADWAL KEGIATAN 

• Pelepasan & Pemberangkatan 

• 31 Januari 2018 

• Kegiatan Lapangan 

• 1 Feb s.d. 28 Feb 2018 

• Bobot setara 2 sks mencakup kegiatan pembekalan, persiapan, 
pengumpulan data, pelaksanaan (pengumpulan data/sensus; 
program kerja (penyuluhan, pelatihan, lomba, dll), pembuatan 
film dokumenter + ungguh di media sosial/youtube, dan 
penyusunan laporan lengkap (laporan rekapitulasi data, laporan 
program kerja, dan laporan/bukti ungguh film dokumenter 
kegiatan KKN). 

• Penarikan 

• 28 Feb/1 Mar 2018 



 


