
KKN TERPADU 2017 

Deskripsi 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyaraakat oleh mahasiswa dengan 

pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Pelaksanaan kegiatan KKN 

biasanya berlangsung antara satu sampai dua bulan dan bertempat di daerah setingkat Desa. 

 

Program 

Program yang dilaksanakan tiap perguruan tinggi berbeda-beda tergantung pada disiplin ilmu yang terkait 

serta kebutuhan masyarakat dari daerah yang dituju sebagai tempat pelaksanaan KKN.Pada KKN Terpadu 

tahun 2017 Universitas muhammadiyah Sidoarjo, bertemakan ‘Pemberdayaan Masyarakat menuju 

Kemandirian Desa’. Dengan 4 variable yang meliputi Pendidikan, Ekonomi, Lingkungan Dan Sosial Budaya. 

 

Gambar 1. Target Capaian dan Indikator KKN Base on Activity 

 

Pelaksanaan Program 

Kemandirian Desa adalah Indikator capaian utama pada pelaksanaan KKN dengan 2 pendekatan yaitu 

berbasis Aktivitas (base on Activity) dan berbasis Proyek (base on Project), masing-masing pendekatan 

yang dilakukan bertujuan untuk memaksimalkan capaian kegiatan. 

Based on Activity adalah KKN terpadu yang beranggotakan mahasiswa dengan latar belakang Non Kerja 

dengan beberapa syarat yang telah disepakati, sehingga di harapkan mampu untuk melakukan 

pendampingan dan pemberdayaan selama 1 bulan penuh, sementara  

Based on Project adalah KKN terpadu yang beranggotakan mahasiswa dengan latar belakang mahasiswa 

Kerja dengan beberapa syarat yang harus di penuhi. Fungsi KKN yang berbasis Project di harapkan 

menjadi penguat pelaksanaan KKN base Activity, sehingga harus dilakukan sinkronisasi dengan DPL 

dengan memperhatikan potensi dan kemampuan desa lokasi. Sehingga hal yang harus dilakukan adalah : 

1. Mahasiswa yang telah bergabung dalam kelompok KKN harus mampu melakukan identifikasi 

potensi dan rencana pengembangan, yang bertujuan untuk memunculkan potensi yang menjadi 

keuanggualan desa. 

2. Menerjemahkan rangkaian identifikasi tersebut, kedalam beberapa alternatif capaian yang 

tersusun ke dalam program kerja. 
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3. Melakukan sinkronisasi data dan program kerja dengan DPL guna memaksimalkan hasil capaian 

program di desa lokasi  

4. Program kerja yang telah tersusun dan telah di singkronkan dengan DPL selanjutnya di 

komunikasikan ke desa lokasi. 

5. Membagi wilayah kerja antar kelompok KKN  

6. Membangun komunikasi yang baik guna tercapainya tujuan bersama 

7. Wajib ada luaran yang menjadi keunggulan Desa yang bersifat kontiue 

 

Gambar 2. Target Capaian dan Indikator KKN Base on Project 
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