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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan 

rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan Buku Panduan 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa Mandiri Berkelompok Universitas Panca Bhakti. 

Buku Panduan ini berisi tentang mekanisme pelaksanaan KKN beserta persyaratan serta 

pelaporan hasil KKN. 

Dengan adanya program KKN ini,  mahasiswa dapat mengembangkan 

pengetahuan secara nyata melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan dan sebagai 

wujud pengabdian mahasiswa kepada masyarakat secara langsung dalam memajukan dan 

menggali potensi tiap wilayah sehingga berdampak positif pada masyarakat sekitar. 

Akhir kata, kami menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan setinggi-

tingginya kepada semua anggota tim yang telah membantu dalam menyusun Buku 

Panduan ini, namun kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penyusunan Buku 

Panduan ini terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kami berharap adanya kritik, saran 

dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang 

sempurna tanpa adanya saran yang membangun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pontianak, 26 Juni 2020 

Kepala LPPKM 

 

 

 

 



 
A. PENDAHULUAN 

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses pendewasaan dan 

pemandirian  manusia secara sistematis, agar siap menjalani kehidupan  secara 

bertanggung jawab. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu program 

dalam pendidikan tinggi di Universitas Panca Bhakti. KULIAH KERJA 

NYATA (KKN)  lahir dari dasar pemikiran bahwa mahasiswa adalah calon 

sarjana sebagai penerus pembangunan yang juga harus dapat bekerja untuk 

memecahkan masalah–masalah pembangunan yang ada dalam masyarakat.  

Permasalahan di dalam pembangunan itu sangat kompleks dan perlu 

penanggulangan secara pragmatis. Untuk itu, perlu adanya persiapan atau 

pendidikan yang melatih para calon sarjana sebagai penerus pembangunan untuk 

bekerja secara interdisipliner dan menanggulangi permasalahan sesuai dengan 

kompetisi hard skills dan soft skills-nya. 

Universitas Panca Bhakti sebagai bagian integral masyarakat tentu saja 

turut bertanggung jawab terhadap berbagai persoalan yang ada di masyarakat. 

Universitas Panca Bhakti yang juga sebagai bentuk academic social 

responsibility perguruan tinggi (PT), memiliki tanggung jawab moral untuk 

menanggulangi kemiskinan dengan segala metamorfosenya dan memajukan 

pembangunan bangsa.  

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata, merupakan salah satu bentuk 

pengintegrasian kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. KULIAH KERJA NYATA (KKN) dilaksanakan oleh mahasiswa 

dengan bimbingan para dosen pembimbing lapangan (DPL) dan dilaksanakan 

secara interdisipliner dan intrakurikuler. Karena itu, KULIAH KERJA NYATA 

(KKN) di Universitas Panca Bhakti merupakan bagian integral dari kurikulum 

Universitas Panca Bhakti yang mengandung unsur pendidikan dan unsur 

pengabdian masyarakat dengan porsi pendidikan yang lebih besar. 

Sebagai bagian integral dari sistem pendidikan tinggi maka dengan 

KULIAH KERJA NYATA (KKN) diharapkan dapat menghasilkan sarjana 

penerus pembangunan yang lebih menghayati permasalahan yang sangat 



kompleks yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan. Bersamaan dengan 

hal itu, mahasiswa juga sekaligus melakukan kegiatan belajar bersama 

masyarakat untuk menanggulangi berbagai permasalahan yang ada dalam 

masyarakat secara pragmatis dan interdisipliner.  

KULIAH KERJA NYATA (KKN) yang dikembangkan di Universitas 

Panca Bhakti ini juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menjadi 

motivator dalam pemberdayaan masyarakat. Berbagai potensi daerah dan 

sumber daya manusia yang ada di masyarakat, perlu diberdayakan dan 

dioptimalkan agar nantinya masyarakat benar-benar menjadi berdaya untuk 

mengembangkan daerahnya secara mandiri. Dari kegiatan KULIAH KERJA 

NYATA (KKN) yang pernah dilakukan tersebut dibuat dan dilaksanakan karena 

kebutuhan dan tuntutan internal ataupun eksternal. Diantara kebutuhan internal 

misalnya semakin banyaknya mahasiswa peserta KKN, pencarian model KKN 

yang baru dan semakin banyaknya peluang pengabdian dosen kepada 

masyarakat yang dapat diintegrasikan dengan kegiatan KKN. Adapun kebutuhan 

dan tuntutan eksternal misalnya, tawaran kerja sama dengan perguruan tinggi 

lain, pemerintah kabupaten, lembaga, perusahaan atau yayasan. 

Selama ini dalam pelaksanaan KKN, lokasi kegiatan KKN telah 

ditetapkan oleh Universitas melalaui LPPKM UPB berdasarkan permohonan 

LPPKM kepada pihak-pihak terakit yang bersedia menrima berkerjasama di 

dalam pelaksanaan KKN. Para mahasiswa peserta KKN kurang memiliki 

kebebasan memilih lokasi KKN sesuai dengan pilihan mereka. Selain lokasi 

yang telah ditetapkan, program dan kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa KKN 

juga kurang memberikan ruang kreativitas yang relatif longgar kepada mereka. 

Pada umumnya mahasiswa menyusun program dan kegiatan KKN dimulai sejak 

di Kampus dan waktu KKN + 30 hari untuk orientasi lapang, sehingga kebutuhan 

dan permasalahan masyarakat belum bisa terakomodasi dengan baik. Akibatnya, 

pelaksanaan KKN sering terjebak ke dalam rutinitas, monoton dan 

membosankan serta kurang menantang. Oleh sebab itu, perlu dicarikan upaya 

untuk memberikan ruang gerak bagi mahasiswa peserta KKN yang relativf lebih 

longgar, yang memungkinkan munculnya inisiatif dan kreativitas mahasiswa. 



B. PENGERTIAN KKN MANDIRI  

KKN Mahasiswa Mandiri adalah jenis KKN yang seluruhnya diinisiasi 

oleh mahasiswa, baik secara mandiri individu maupun mandiri berkelompok. 

Mahasiswa, sejak pemilihan lokasi, penyusunan program dan kegiatan, 

penentuan anggota tim dan perencanaan biaya yang dibutuhkan. KKN 

Mahasiswa Mandiri Individu / Mandiri Berkelompok berlangsung selama  15 

hari dan setiap individu/kelompok mahasiswa dibimbing oleh seorang DPL 

(Dosen Pembimbing Lapang).  

KKN Mahasiswa Mandiri Individu / Mandiri Berkelompok dilaksanakan 

dengan didasari atas berbagai asumsi. Pertama, mahasiswa, secara psikologis, 

adalah orang yang sudah dianggap dewasa. Oleh sebab itu, perlu diberikan 

kesempatan untuk mengorganisir suatu kegiatan sebagai media pembelajaran 

agar dapat menjadi manusia yang bertanggung jawab atas segala keputusan yang 

dibuat sendiri. Kedua, proses pencarian permasalahan KKN akan mengantar 

mahasiswa menjadi SDM masa depan yang peduli terhadap permasalahan 

masyarakat, dan ketiga, menunjukkan pada mahasiswa bahwa persoalan 

pembangunan bukan hanya tanggungjawab Pemerintah, tetapi juga 

tanggungjawab seluruh komponen masyarakat. 

 

C. TUJUAN KKN MANDIRI INDIVIDU / MANDIRI BERKELOMPOK 

1. Mengembangkan inisiatif dan kreativitas mahasiswa  

2. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengorganisir kegiatan 

pemberdayaan masyarakat  

3. Meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap masalah yang dihadapi 

masyarakat, khususnya di daerah asal mahasiswa  

4. Menyelesaikan masalah bersama masyarakat  

5. Mendiseminasikan teknologi hasil karya Perguruan Tinggi ke masyarakat  

6. Memperluas jangkauan wilayah lokasi KKN 

 

 



D. MANFAAT KKN MANDIRI 

1. Inisiatif dan kreativitas mahasiswa berkembang  

2. Kepedulian mahasiswa terhadap masalah di khususnya di daerah asal atau 

masyarakat meningkat  

3. Masalah yang dihadapi masyarakat dapat ditemukan jalan keluarnya.  

4. Penelitian, pengabidian dan teknologi hasil karya Dosen dan Mahasisa dapat 

tersebar dan bermanfaat bagi masyarakat lebih luas  

5. UPB semakin dikenal oleh masyarakat yang lebih luas 

 

E. PERSYARATAN PESERTA KKN MANDIRI INDIVIDU / 

BEREKELOMPOK 

1. Telah memenuhi syarat untuk menempuh KKN (telah menempuh 110 SKS 

dengan IPK 2,0, atau telah menempuh 100 SKS, tetapi sedang menempuh 

semester berjalan dan KKN dilaksanakan pada liburan antar semester atau 

bukan di tengah semester dan dibuktikan dengan Transkrip Nilai yang 

dilegalisir Fakultas sebanyak 2 lembar). 

2. Jika dilaksanakan di tengah semester berjalan, mahasiswa diperbolehkan 

mengambil mata kuliah maksimal 2 mata kuliah  

3. Foto Copy KTM yang masih berlaku sebanyak 2 lembar. 

4. Foto Copy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 lembar 

5. Pas Foto Warna terbaru ukuran  3 x 4 = 2 sebanyak 2 lembar. 

6. Melakukan pembayaran pendaftaran KKN di Keuangan UPB sebesar 

Rp.150.000,- (selama masa Pandemi Covid 19) 

7. Mencantumkan Nomor HP/WA yang aktif. 

8. Mandiri individu hanya dilakukan oleh satu orang mahasiswa di tempat 

asalnya 

9. Mandiri Berlelompok terdiri dari minimal 5 orang, maksimal 10 orang  

10. Mandiri Berkelompok minimal terdiri dari 3 program studi (minimal 2 

fakultas)  

11. Mengajukan proposal kegiatan KKN Mandiri Individu (Proposal yang 

memiliki minimal 4 kegiatan)  



12. Mengajukan proposal kegiatan KKN Mandiri Berkelompok (Proposal yang 

memiliki minimal 9 kegiatan)  

13. Proposal diketahui oleh Dekan Fakultas dan diajukan ke Ketua LPPKM UPB 

untuk nantinya disempurnakan oleh Dosen Pembimbing Lapang (DPL) KKN. 

14. Tema besar dalam proposal adalah membangun kesadaran masyarakat akan 

bahaya pendemi covid 19.  

 

F. DOSEN PEMBIMBING LAPANG KKN MANDIRI 

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) adalah dosen yang ditunjuk oleh 

LPPKM untuk membimbing mahasiswa KKN sesuai dengan kompetensi yang 

dibutuhkan. DPL berasal dari berbagai fakultas yang terdapat di UPB.  

Tugas DPL adalah sebagai berikut :  

1. Pra KKN (Sebelum mahasiswa berangkat ke lokasi)  

a) Membimbing mahasiswa KKN dalam menyusun program kerja  

b) Monitoring persiapan KKN (pengorganisasian mahasiswa, pengurusan 

izin, transportasi ke lokasi)  

2. Selama KKN berlangsung  

a) Melakan velausi secara daring  

b) Membimbing pelaksanaan plui daringrogram dan kegiatan KKN me 

3. Pasca KKN 

a) Membimbing magasisa menyusun laporan KKN secara daring 

b) Mengevaluasi kegiatan KKN secara daring 

 

G. PROSEDUR PELAKSANAAN KKN MANDIRI INDIVIDU / MANDIRI 

BERKELOMPOK 

1. Survei lokasi KKN oleh Mahasiswa  

2. Pengurusan izin KKN  oleh mahasiswa  

3. Penyusunan proposal KKN oleh Mahasiswa  

4. Penetapan DPL oleh LPPKM UPB 

5. Pelaksanaan KKN oleh Mahasiswa  



6. Monev KKN oleh Tim Monev (LPPKM, Fakultas dan Universitas, jika 

diperlukan  

7. Penetapan Nilai KKN oleh DPL KKN 

 

H. FORMAT USULAN KKN MAHASISWA MANDIRI 

NO BAB ISI 

1 Cover Lihat contoh 

2 Lembar Pengesahan Lihat contoh 

3 Kata Pengantar - 

4 Daftar Isi - 

5 Latar Belakang  Menjelaskan hasil analisis situasi lokasi 

KKN. Berisi uraian tentang data 

demografis, SDA dan SDM, masalah, 

tujuan, manfaat dan luaran program dan 

kegiatan  

6 Tujuan dan Manfaat  

7 Mekanisme dan disain  Uraian tentang tahap-tahap yang akan 

dilakukan yang berisi program dan 

kegiatan.  

8 Waktu kegiatan  Jadwal kegiatan  

9 Penanggung jawab kegiatan  Tuliskan penanggungjawab kegiatan 

(mahasiswa)  

10 Progam kerja (kegiatan 

yang akan dilaksanakan)  

Minimal terdiri atas 3 bidang, dan tiap 

bidang minimal ada 3 kegiatan yang 

akan dilaksanakan sebagai strategi solusi 

atas permasalahan masyarakat yang ada.  

11 Biaya yang dibutuhkan  Uraian biaya yang dibutuhkan.  

Catatan: semua pembiayaan disesuaikan 

dengan jumlah nominal pembayaran 

KKN sesudah di kurangi joint cost.  



 

 

12 Lampiran  1. Izin lokasi  

2. Matrik program kerja KKN yang 

berisi: Program , volume, satuan, 

waktu pelaksanaan, biaya yang 

dibutuhkan dan penanggung jawab 

kegiatan  

13 Laporan KKN DPL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contoh Cover : 

 
 
 
 
 
 

PROPOSAL 
KULIAH KERJA NYATA MAHASISWA MANDIRI INDIVIDU /  

MANDIRI BERKELOMPOK 
 
 

“TEMA KEGIATAN KKN” 
 
 
 
 
 
 

OLEH : 
 

INDIVIDU / 
“KELOMPOK” 

 

 

 

 

 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT 

UNIVERSITAS PANCA BHAKTI 
PONTIANAK 

TAHUN 
 
 



Contoh Lembar Pengesahan Mandiri Kelompok   : 
 

HALAMAN PENGESAHAN 
 

Tema  KKN :  .................................................................................    

Ketua Kelompok KKN  :  
a.  Nama Lengkap : .................................................................................  
b.  NIM  : .................................................................................  
c.  Fakultas : .................................................................................  
d. Nomor HP  : .................................................................................  
e. Alamat surel (e-mail)  : .................................................................................  

 

Wakil Ketua Kelompok KKN : 
a.  Nama Lengkap : .................................................................................  
b.  NIM  : .................................................................................  
c.  Fakultas : .................................................................................  
d. Nomor HP  : .................................................................................  
e. Alamat surel (e-mail)  : .................................................................................  

 

Sekertaris Kelompok KKN    :  
a.  Nama Lengkap : .................................................................................  
b.  NIM  : .................................................................................  
c.  Fakultas : .................................................................................  
d. Nomor HP  : .................................................................................  
e. Alamat surel (e-mail)  : .................................................................................  

 

Bendahara Kelompok KKN   :  
a.  Nama Lengkap : .................................................................................  
b.  NIM  : .................................................................................  
c.  Fakultas : .................................................................................  
d. Nomor HP  : .................................................................................  
e. Alamat surel (e-mail)  : .................................................................................  

 

Lama Kegiatan KKN : ..........................................................................  
Lokasi KKN : .......................................................................... 
Biaya KKN : .......................................................................... 

 

Pontianak,  ..............................      
Mengetahui DPL KKN,    Ketua Kelompok KKN Mandiri, 
       
 
( _________________________ )              ( ___________________________ ) 
  NIKS.            NIM.  

Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian dan  

Pengabdian Kepada Masyarakat 
 
 

( __________________________ ) 
                   NIKS. 



Contoh Lembar Pengesahan Mandiri Individu  : 
 

HALAMAN PENGESAHAN 
 

Tema  KKN :  .................................................................................    

a.  Nama Lengkap : .................................................................................  

b.  NIM  : .................................................................................  

c.  Fakultas : .................................................................................  

d. Nomor HP  : .................................................................................  

e. Alamat surel (e-mail)  : .................................................................................  

  f.  Lokasi KKN : ............................................................................ 

g.  Lama Kegiatan KKN : .................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pontianak,  ..............................      
 
Mengetahui DPL KKN,    Mahasiswa KKN Mandiri Individu , 
       
 
 
( _________________________ )              ( ___________________________ ) 
  NIKS.            NIM.  

 

 
 
 

Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian dan  

Pengabdian Kepada Masyarakat 
 
 

( __________________________ ) 
                   NIKS. 


