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A.  PENDAHULUAN 
 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) sudah 

dilaksanakan sejak tahun 1974.  Dewasa ini, setiap tahunnya, KKN di Unsoed diikuti tidak 

kurang dari 3500 mahasiswa  dan melibatkan lebih dari 200 Dosen Pembimbing lapangan 

(DPL). Wilayah yang selama ini dipakai untuk kegiatan KKN meliputi 8 kabupaten, yaitu 

Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Pemalang, Kebumen, Brebes dan 

Purworejo.  KKN di UNSOED dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yaitu di awal setiap semester 

yaitu periode Juli-Agustus dan Januari-Februari.  

 
Sejak awal pelaksanaan KKN hingga sekarang ini, UNSOED telah berhasil 

melaksanakan dan mengembangkan berbagai jenis KKN.  Jenis-jenis KKN tersebut adalah 

KKN Reguler (mahasiswa membantu pembangunan di tingkat desa), KKU (Kuliah Kerja 

Usaha), KKN Berkelanjutan (KKN dengan target khusus dan dilaksanakan secara 

berkesinambungan selama beberapa periode KKN), KKN Terpadu (KKN yang dilaksanakan 

bersamaan dengan Perguruan Tinggi lain), KKN PGM (KKN Peningkatan Gizi Masyarakat), 

KKK (Kuliah Kerja Kesehatan), KKN PBA (KKN Penuntasan Buta Aksara), KKN PPM (KKN 

Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat), KKN Posdaya (KKN Pos Pemberdayaan Keluarga), 

KKN TMMD (KKN Manunggal Membangun Desa) dan KKN Tematik lainnya.  Berbagai jenis 

KKN 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 (UNDIP, UGM, ISI, IAIN, 

dan Musamus), pemerintah kabupaten, lembaga, perusahaan atau yayasan (Pemkab 

Purbalingga, Banjarnegara, PT Holcim, Yayasan Damandiri, Korem 071 Banyunas).  

 
Mahasiswa UNSOED sekarang ini  berjumlah sekitar 20.000 mahasiswa. Mereka 

berasal dari berbagai daerah, bukan saja dari daerah-daerah di Propinsi Jawa Tengah 

(Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Kebumen, Banjarnegara, Pemalang, Pekalongan, Tegal, 

Brebes dan Purworejo), tetapi juga banyak yang berasal dari daerah Propinsi Jawa barat 

(Ciamis, Tasikmalaya, Bekasi, Cirebon, Indramayu, dan Garut)  dan Provinsi Banten 



(Tengerang dan serang).  Praktek yang terjadi selama ini,  lokasi kegiatan KKN telah ditetapkan 

oleh masing-masing Pemkab berdasarkan permohonan LPPM UNSOED.  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 hanya memiliki 

waktu yang sangat singkat (+ 4 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, serta 

yang menantang.  

 
B.  PENGERTIAN 

KKN Mahasiswa Mandiri adalah jenis KKN yang seluruhnya diinisiasi oleh mahasiswa. 

Mahasiswa, sejak pemilihan lokasi, penyusunan program dan kegiatan, penentuan anggota tim 

dan perencanaan biaya yang dibutuhkan.  KKN Mahasiswa Mandiri berlangsung selama 35 hari 

dan setiap kelompok mahasiswa  dibimbing oleh seorang DPL. 

KKN Mahasiswa Mandiri 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 

1.  Mengembangkan inisiatif dan kreativitas mahasiswa 

2. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengorganisir kegiatan pemberdayaan 

masyarakat 

2. Meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, 

khususnya di daerah asal mahasiswa 

3.  Menyelesaikan masalah bersama masyarakat  

4.  Mendiseminasikan teknologi hasil karya Perguruan Tinggi ke masyarakat 



5. Memperluas jangkauan wilayah lokasi KKN 

 

D.   MANFAAT 

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.  Teknologi hasil karya PT (UNSOED) tersebar dan bermanfaat bagi masyarakat lebih luas 

5. Unsoed semakin dikenal oleh masyarakat yang lebih luas 

 
E.  PESERTA KKN MANDIRI 

Persyaratan Peserta  

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) 

2. Jika dilaksanakan di tengah semester berjalan, mahasiswa diperbolehkan mengambil 

matakuliah maksimal 2 mata kuliah 

3. Setiap kelompok  mahasiswa terdiri dari minimal 15 orang, maksimal 20 orang 

4. Setiap kelompok mahasiswa minimal terdiri dari  3 program studi (minimal 2 fakultas) 

5. Mengajukan proposal kegiatan KKN (Proposal terdiri 3 program yang memiliki minimal 9 

kegiatan) 

6. Proposal diketahui oleh Dekan Fakultas dan diajukan ke ketua LPPM Unsoed untuk 

nantinya disempurnakan oleh Tim Pusbang KKN. 

 

F.  DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN 

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) adalah dosen yang ditunjuk oleh LPPM untuk 

membimbing mahasiswa KKN sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.  DPL berasal dari 

berbagai fakultas yang terdapat di UNSOED.  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. Melakukan kunjungan ke lokasi KKN 



b.  Membimbing pelaksanaan program dan kegiatan KKN 

3.  Pasca KKN (sesudah mahasiswa pulang dari lokasi) 

a.  Membimbing  mahasiswa menyusun laporan 

b.  Mengevaluasi kegiatan KKN 

 

F.   PROSEDUR PELAKSANAAN  

1. Survai lokasi KKN (oleh Mahasiswa) 

2. Pengurusan izin KKN (Pemkab, Bappeda, Kecamatan dan desa) (oleh Mahasiswa) 

3. Penyusunan proposal KKN (oleh Mahasiswa) 

4. Presentasi Proposal (oleh Mahasiswa) 

5. Penetapan DPL (oleh Pusbang KKN) 

6. Pelaksanaan KKN (oleh Mahasiswa) 

7. Monev KKN (Pusbang KKN) 

8. Penetapan Nilai KKN (LPPM Unsoed) 

 
G. FORMAT USULAN KKN MAHASISWA MANDIRI  

(buat dalam format tabulasi seperti contoh) 
 

NO BAB ISI 

1 Latar Belakang Menjelaskan hasil analisis situasi lokasi KKN. Berisi uraian 
tentang data demografis, SDA dan SDM, masalah, tujuan, 
manfaat dan luaran program dan kegiatan 

2 Tujuan dan Manfaat  

2 Mekanisme dan disain Uraian tentang tahap-tahap yang akan dilakukan yang 
berisi program dan kegiatan. Program minimal 3 dan 
kegiatan minimal 6 

3 Waktu kegiatan Jadwal kegiatan 

4 Penanggung jawab kegiatan Tuliskan penanggungjawab kegiatan (Mhs) 

5 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. 

5 Biaya yang dibutuhkan Uraian biaya yang dibutuhkan.  Catatan: semua 
pembiayaan ditanggung oleh mahasiswa.  LPPM hanya 
memfasilitasi DPL saja. 

6 Lampiran 1.  Izin lokasi 
2. Matrik program kerja KKN yang berisi: Program , 

volume, satuan, waktu pelaksanaan, biaya yang 
dibutuhkan dan penanggung jawab kegiatan 
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