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OOlleehh  ::   

HH..  AAddee  SS..  AAkkhhyyaaddii  
  
II..   PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  

PPeerrgguurruuaann  ttiinnggggii  aaddaallaahh  bbaaggiiaann  ddaarrii  mmaassyyaarraakkaatt  tteemmppaatt  iiaa  bbeerraaddaa..  NNaammuunn  ddeemmiikkiiaann  mmaassiihh  mmeerruuppaakkaann  
kkeennyyaattaaaann  lleemmbbaaggaa  ppeennddiiddiikkaann  ttiinnggggii  kkiittaa  sseeaakkaannaakkaann  hhiidduupp  ddaallaamm  dduunniiaannyyaa  sseennddiirr ii,,  bbeerrbbaaggaaii  ffaakkttaa  mmeennuunnjjuukkaann  
ssiikkaapp  ““iissoollaassiioonnaalliissttiikk””    ppeerrgguurruuaann  tt iinnggggii  kkiittaa  mmaassiihh  mmeennuunnjjuukkaann  ssiikkaapp  kkeeaannggkkuuhhaann  ((HH..AA..RR..  TTiillaaaarr,,11999999))..  MMaassiihh  
tteerrlliihhaatt  ssiikkaapp  kkeeppeedduulliiaann  ppeerrgguurruuaann  ttiinnggggii  kkeeppaaddaa  ddaattaa,,  ffaakkttaa  aattaauu  ffeennoommeennoollooggii  kkeehhiidduuppaann  ssoossiiaall  ttiiddaakk  ccuukkuupp  
ddeennggaann  mmeellaakkssaannaakkaann  ppeennggaabbddiiaann  kkeeppaaddaa  mmaassyyaarraakkaatt  oolleehh  ddoosseenn  ssaajjaa,,  kkaarreennaa  pprrooggrraamm  iinnii  bbeerrssiiffaatt    ““aarrttiiffiissiiaall””    
ddaallaamm  mmeemmbbaannggkkiittkkaann  mmiinnaatt  dduunniiaa  aakkaaddeemmiikk  kkeeppaaddaa  mmaassaallaahh  ssoossiiaall..  YYaanngg  lleebbiihh  eesseennssiiaall  aaddaallaahh  ttuummbbuuhhnnyyaa  
mmiinnaatt  yyaanngg  iinnttrriinnssiikk  ddiikkaallaannggaann  cciivviittaass  aakkaaddeemmiikkaa,,  kkhhuussuussnnyyaa  bbaaggii  kkaallaannggaann  mmaahhaassiisswwaa  yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  
ssaattuu  ssaarraannaa  ppootteennssiiaall  ddaallaamm  mmeewwuujjuuddkkaann  hhuubbuunnggaann  lleemmbbaaggaa  ppeennddiiddiikkaann  tt iinnggggii  ddeennggaann  kkeehhiidduuppaann  ssoossiiaall  dd ii  
tteennggaahh    tteennggaahh  mmaassyyaarraakkaatt..    

UUnniivveerrssiittaass  PPeennddiiddiikkaann  IInnddoonneessiiaa  ((UUPPII))  mmeemmiikkuull  ttaanngggguunnggjjaawwaabb  uunnttuukk  mmeellaahhiirrkkaann  tteennaaggaatteennaaggaa  ppeemmiikkiirr  
yyaanngg  ddeennggaann  ppiikkiirraannnnyyaa  iittuu  mmaammppuu  mmeennuunnjjuukkaann  jjaallaann  ddaann  ddaappaatt  mmeennggggeerraakkaann  mmaassyyaarraakkaatt  uunnttuukk  mmeemmbbaanngguunn..  
KKaarreennaa  ppaaddaa  aahhiirrnnyyaa  iillmmuu  ppeennggeettaahhuuaann  hhaarruuss  ddiiaabbddiikkaann  kkeeppaaddaa  kkeebbaahhaaggiiaaaann  ddaann  kkeesseejjaahhtteerraaaann  mmaannuussiiaa..  MMaakkaa  
uukkuurraann  ppeenntt iinngg  bbaaggii  bbeerrhhaassiillnnyyaa  ppaannggggiillaann  ttuuggaass  UUPPII  bbuukkaannllaahh  sseemmaattaammaattaa  ddiitteennttuukkaann  oolleehh  bbaannyyaakknnyyaa  ssaarrjjaannaa  
yyaanngg  ddiihhaassiillkkaann,,  tteettaappii  oolleehh  bbeessaarr  kkeecciillnnyyaa  ppeerraannaann  ddaallaamm  mmeennuunnjjaanngg  ddaann  mmeennggggeerraakkaann    ppeemmbbaanngguunnaann  
mmaassyyaarraakkaattnnyyaa..  KKaarreennaa  iittuu,,  ddiissaammppiinngg  mmeenngghhaassiillkkaann  ssaarrjjaannaa  yyaanngg  mmeemmiilliikk ii  iillmmuu  ppeennggeettaahhuuaann  ddaann  mmaammppuu  
mmeennggeemmbbaannggkkaann  iillmmuu  ppeennggeettaahhuuaann  yyaanngg  bbeerrwwaattaakk  ddaann  mmeemmiilliikkii  mmoorraall  cciinnttaa  kkeeppaaddaa  kkeemmaannuussiiaaaann  ddaann  cciinnttaa  
kkeeppaaddaa  mmaassyyaarraakkaattnnyyaa,,  mmaakkaa  UUPPII  hhaarruuss  mmeenngghhaassiillkkaann  ssaarrjjaannaa  yyaanngg  bbeennaarrbbeennaarr  mmeemmaahhaammii  aarraahh,,  ddaann  ttuujjuuaann  
sseessuuaaii    ddeennggaann  kkeebbuuttuuhhaann  ppeemmbbaanngguunnaann..  MMeennggiinnggaatt  ppeerrmmaassaallaahhaann  ddaallaamm  ppeemmbbaanngguunnaann  ssaannggaatt    kkoommpplleekkss,,  
ddaann  ppeerrlluu  ppeennaanngggguullaannggaann  sseeccaarraa  pprraaggmmaattiiss,,  mmaakkaa  ppeerrlluu  aaddaannyyaa  ppeerrssiiaappaann  ppeennddiiddiikkaann  yyaanngg  mmeellaattiihh  ppaarraa  ccaalloonn  
ssaarrjjaannaa  sseebbaaggaaii  ppeenneerruuss  uunnttuukk  bbeekkeerrjjaa  sseeccaarraa  iinntteerrddiissiipplliinneerr  ddaann  mmeennaanngggguullaannggii  ppeerrmmaassaallaahhaann  sseeccaarraa  
pprraaggmmaattiiss..  SSeeccaarraa  mmeennddaassaarr  KKKKNN  mmeerruuppaakkaann  ppeerrwwuujjuuddaann  ppaarrttiissiippaassii  UUPPII  ddaallaamm  mmeennggeemmbbaannggtt iinnggkkaattkkaann  
ppeemmbbeerrddaayyaaaann  ddaann  ppaarrttiissiippaassii  mmaassyyaarraakkaatt  tteerrhhaaddaapp  ttuunnttuuttaann  kkeemmaajjuuaann    zzaammaann  mmeellaalluuii  aalliihh  IIPPTTEEKKSS  yyaanngg  ddiibbaawwaa  
oolleehh  mmaahhaassiisswwaa..  KKKKNN  mmeerruuppaakkaann  pprrooggrraamm  ssttrraatteeggiiss  ddaallaamm  ppeemmiihhaakkaann  ddaann  ppeemmbbeerrddaayyaaaann  mmaassyyaarraakkaatt..  OOlleehh  
kkaarreennaa  iittuu  ppeerrlluu  ppeennggeelloollaaaann  KKKKNN  yyaanngg  sseemmppuurrnnaa,,  pprrooffeessiioonnaall  uunnttuukk  mmeenndduukkuunngg  ppeennaammppiillaann  ddaann  kkeessiiaappaann  ppaarraa  
mmaahhaassiisswwaa  KKKKNN  ddaallaamm  mmeellaakkssaannaakkaann  ttuuggaassnnyyaa  ddiillaappaannggaann..              

UUnniivveerrssiittaass  PPeennddiiddiikkaann  IInnddoonneessiiaa  ((UUPPII))  aaddaallaahh  bbaaggiiaann  yyaanngg  tt iiddaakk  tteerrppiissaahhkkaann    ddaarrii  mmaassyyaarraakkaatt,,  sseerrttaa  
ddiibbaanngguunn  uunnttuukk  mmeemmeennuuhhii  kkeebbuuttuuhhaann  mmaassyyaarraakkaatt  aakkaann  iillmmuu  ppeennggeettaahhuuaann,,  tteekknnoollooggii  ddaann  sseennii..  KKaarreennaannyyaa  UUPPII  
hhaarruuss  bbaannyyaakk  tteerrlliibbaatt  ddeennggaann  mmaassaallaahhmmaassaallaahh  yyaanngg  ddiihhaaddaappii  mmaassyyaarraakkaatt..  OOlleehh  kkaarreennaa  iittuu  ssaarraannaa  
ppeennggeemmbbaannggaann  aakkaaddeemmiiss  mmaahhaassiisswwaa  UUPPII  ppeerrlluu  mmeennggeemmbbaannggttiinnggkkaattkkaann  ddaann  mmeellaakkssaannaakkaann  pprrooggrraamm  aakkssiinnyyaa  
sseebbaaggaaii  ppeerrwwuujjuuddaann  ttrriiddaarrmmaa  ppeerrgguurruuaann  tt iinnggggii  yyaanngg  uuttuuhh,,  sseehhiinnggggaa  bbiissaa  mmeemmaahhaammii,,  mmeenngghhaayyaatt ii  ffeennoommeennaa  
kkeehhiidduuppaann  ffaakkttaa  ssoossiiaall  ddiimmaassyyaarraakkaatt  sseeccaarraa  rriillll..  SSeebbaaggaaii  ppeennggeemmbbaannggaann  pprrooggrraamm  ddaallaamm  pprroosseess    bbeellaajjaarr  ddaann  
mmeemmbbeellaajjaarrkkaann  mmaahhaassiisswwaa  ssaallaahh  ssaattuu  pprrooggrraamm  yyaanngg  ccuukkuupp  ssttrraatteeggiiss  aaddaallaahh  mmeellaalluuii  KKuulliiaahh  KKeerrjjaa  NNyyaattaa  ((KKKKNN))..  

KKuulliiaahh  KKeerrjjaa  NNyyaattaa    ((KKKKNN))  sseeccaarraa  aakkaaddeemmiiss,,  mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  ssaattuu  ppeerrwwuujjuuddaann  aapplliikkaassii  iillmmuu  ppeennggeettaahhuuaann  
tteeoorriittiikk  kkeeddaallaamm  ddaattaarraann  eemmppiirriikk  ddaarrii  kkeehhiidduuppaann  mmaassyyaarraakkaatt..  KKaarreennaa  iittuu,,  ppeerrlluu  tteerruuss  ddiikkeemmbbaannggkkaann  aaggaarr  mmaammppuu  
mmeennggaakksseelleerraassii  llaajjuu  ppeenniinnggkkaattaann  ssuummbbaarr  ddaayyaa  mmaannuussiiaa  ddaallaamm  pprroosseess  bbeellaajjaarr  mmeemmbbeellaajjaarrkkaann  mmaahhaassiisswwaa  ddaann  
mmaassyyaarraakkaatt..   KKKKNN  aaddaallaahh  bbaaggiiaann  iinntteeggrraall  ddaarrii  pprroosseess  ppeennddiiddiikkaann  yyaanngg  mmeemmppuunnyyaaii  cciirr iicciirr ii  kkhhuussuuss..  KKaarreennaannyyaa  
ssiisstteemm  ppeeyyeelleennggggaarraaaann  mmeemmeerrlluukkaann  llaannddaassaann  iiddiiiill  yyaanngg    sseeccaarraa  ffiilloossooffiiss  aakkaann  mmeemmbbeerriikkaann  ggaammbbaarraann  sseerrttaa  
ppeennggeerrttiiaann  yyaanngg  uuttuuhh  tteennttaanngg  ““aappaa,,  bbaaggaaiimmaannaa,,  sseerrttaa  uunnttuukk  aappaa  KKKKNN  iittuu  ddiisseelleennggggaarraakkaann??””    

  
IIII..  PPEERRMMAASSAALLAAHHAANN    

DDaarrii  ppeennggaallaammaann  KKuulliiaahh  KKeerrjjaa  NNyyaattaa  IIKKIIPP  BBaanndduunngg  ((UUPPII))  sseellaammaa  kkuurraanngg  lleebbiihh  2244  ttaahhuunn..  AAkkhhiirraakkhhiirr  iinnii  mmuunnccuull  
bbeebbeerraappaa  iissssuuee  yyaanngg  bbeerrkkeemmbbaanngg  ((sseessuuaaii  ppeerrnnyyaattaaaann  BBaannaa  KKaarrttaassaassmmiittaa))  ddaann  ddaappaatt  ddiirraassaakkaann  oolleehh  kkiittaa  sseemmuuaa  
aannttaarraa  llaaiinn    ::   ((11))  ddaannaa  tt iiddaakk  ccuukkuupp;;  ((22))  rreessppoonn  ddaarrii  ppeemmeerriinnttaahh  ddaaeerraahh  yyaanngg  bbeerraaggaamm;;  ((33))  aaddaa  kkeecceennddeerruunnggaann  
kkeejjeennuuhhaann  ddaallaamm  ppeellaakkssaannaaaann;;  ((44))  aaddaa  ppeerruubbaahhaann  ssiikkaapp  mmaahhaassiisswwaa  tteerrhhaaddaapp  KKKKNN  yyaanngg  cceennddeerruunngg  mmeemmaannddaanngg  
KKKKNN  sseebbaaggaaii  kkeeggiiaattaann  rruutt iinniittaass  aakkaaddeemmiikk  ssaajjaa;;  ((55))  aaddaannyyaa  kkeecceennddeerruunnggaann  kkeetteerrggaannttuunnggaann  ddeessaa  yyaanngg  sseemmaakkiinn  
bbeessaarr  kkeeppaaddaa  mmaahhaassiisswwaa  KKKKNN;;  ((66))  ppeerreennccaannaaaann  ddaann  ppeellaakkssaannaaaann  KKKKNN  kkuurraanngg  rreeaalliissttiikk  ddaann  pprrooffeessiioonnaall;;  ((77))  
kkeerrjjaassaammaa  KKKKNN  aannttaarr  ppeerrgguurruuaann  ttiinnggggii  bbeelluumm  eeffeekkttiiff..  

PPaaddaa  kkeennyyaattaaaannnnyyaa  bbaannyyaakk  ppeerrgguurruuaann  tt iinnggggii  yyaanngg  mmeellaakkssaannaakkaann  KKKKNN  bbeerrssiiffaatt  ffoorrmmaalliittaass  aakkaaddeemmiikk  bbeellaakkaa..  
HHaall  iinnii  mmeennyyeebbaabbkkaann  KKKKNN  bbaannyyaakk  ddiippaannddaanngg  sseeccaarraa  nneeggaattiiff    bbaaiikk  oolleehh  lliinnggkkuunnggaann  iinntteerrnnaall  ppeerrgguurruuaann  tt iinngggg ii  
ddaallaamm  mmeennggeemmbbaannggttiinnggkkaattkkaann  ppeemmbbeerrddaayyaaaann  ddaann  ppaarrttiissiippaassii  mmaassyyaarraakkaatt  tteerrhhaaddaapp  ttuunnttuuttaann  kkeemmaajjuuaann  zzaammaann  
mmeellaalluuii  aalliihh  IIPPTTEEKKSS  oolleehh  mmaahhaassiisswwaa..  AAttaass  ddaassaarr  iittuu,,  vviissii   KKKKNN  ppuunn  ppeerrllaahhaannllaahhaann  mmeenneemmuukkaann  bbeennttuukknnyyaa  sseennddiirrii,,  
sseessuuaaii  ddeennggaann  ppeerrkkeemmbbaannggaann  bbaarruu  ddii  ppeerrgguurruuaann  ttiinnggggii  ddaann  mmaassyyaarraakkaatt,,  iinnii  bbeerrddaammppaakk  ppaaddaa  KKKKNN..  
PPeerrkkeemmbbaannggaann  iinnii  mmeemmbbeerriikkaann  ddoorroonnggaann  bbaahhwwaa  KKKKNN  ssuuddaahh  wwaakkttuunnyyaa  ddiittiinnjjaauu  uullaanngg  sseeccaarraa  mmeennddaallaamm,,  uunnttuukk  
mmeennggeevvaalluuaassii  sseeggaallaa  aassppeekk  kkeebbeennaarraannnnyyaa  ddaann  uunnttuukk  mmeennccaarrii  ggaaggaassaann  bbaarruu  bbaaggii  ppeennggeemmbbaannggaann  kkeemmaassaa  
ddeeppaann..  

SSeejjaallaann  ddeennggaann  iittuu,,  UUPPII  ddaallaamm  ppeellaakkssaannaaaann  KKKKNN  ttaahhuunn  22000011  iinnii,,  ddiiaannggggaapp  ppeerrlluu  mmeellaakkuukkaann  ppeerruubbaahhaann  ppaaddaa  
ssiisstteemm  ddaann  mmeekkaanniissmmee  kkeerrjjaa  kkeeggiiaattaann  pprrooggrraamm  KKKKNN  sseejjaakk  ppeerrssiiaappaann,,  ppeerreennccaannaaaann,,  ppeellaakkssaannaaaann  ddaann  eevvaalluuaassii..   
UUppaayyaa  iinnii  ppeerrlluu  ddiillaakkuukkaann  uunnttuukk  mmeenniinnggkkaattkkaann  mmuuttuu  ddaann  kkuuaalliittaass  aakkaaddeemmiikk  mmaahhaassiisswwaa..    

    



  

IIIIII..    KKKKNN    SSEEBBAAGGAAII  KKEEGGIIAATTAANN    IINNTTRRAAKKUURRIIKKUULLEERR  WWAAJJIIBB  

SSeebbaaggaaii  kkeeggiiaattaann  kkuurriikkuulleerr,,  mmaakkaa  ppeerrssyyaarraattaann  mmaauuppuunn  ffoorrmmuullaassii  kkuurriikkuulleerr  ssuuddaahh  sseejjaakk  llaammaa    ddiibbeerrllaakkuukkaann    
tteerrhhaaddaapp  KKKKNN  ddii  IIKKIIPP  ((UUPPII)),,  bbeebbeerraappaa  ppeerrssyyaarraattaann  aannttaarraa  llaaiinn    ::  ((11))  PPrrooggrraamm  yyaanngg  tteerrssttrruukkttuurr;;  ((22))  mmeemmppuunnyyaa ii  
bboobboott  SSKKSS  ((22  SSKKSS));;  ((33))  mmeemmppuunnyyaaii  kkeedduudduukkaann  aattaauu  ssttaattuuss  yyaanngg  jjeellaass  ddaallaamm  kkuurriikkuulluumm;;  ((44))  ddiipprrooggrraamm  oolleehh  
mmaahhaassiisswwaa  ddaallaamm  rreennccaannaa  ssttuuddiinnyyaa  ((KKRRSS));;  ((55))  ddiibbiimmbbiinngg,,  ddiibbiinnaa    ddaann  ddiieevvaalluuaassii..  DDeennggaann  ddiitteettaappkkaannnnyyaa  KKKKNN  
sseebbaaggaaii  kkeeggiiaattaann  IInnttrraakkuurriikkuulleerr  wwaajj iibb  ddii  UUPPII  iinnii,,  mmaakkaa  eevvaalluuaassii  tteerrhhaaddaapp  mmaahhaassiisswwaa  ppeesseerrttaa  KKKKNN  ssuuddaahh  bbeerrjjaallaann  
ddiillaakkuukkaann  sseeccaarraa  aakkaaddeemmiikk..  EEvvaalluuaassii  ddiimmaakkssuuddkkaann  uunnttuukk  mmeennggeettaahhuuii  ssaammppaaii  sseejjaauuhh  mmaannaa  pprrooggrraamm  KKKKNN  tteellaahh  
bbeerrhhaassiill  ddiillaakkssaannaakkaann..  KKaarreennaa  ppeellaakkssaannaaaann  pprrooggrraamm  KKKKNN  ddiillaakkuukkaann  sseeccaarraa  bbeerreennccaannaa  ddaallaamm  aarrttii  aaddaa  
ttaahhaappaannttaahhaappaann  yyaanngg  ppeerrlluu  ddiippeerrhhaatt iikkaann  ddaallaamm  ppeennggeelloollaaaann  kkeeggiiaattaannnnyyaa,,  sseeppeerrttii  ttuujjuuaann  yyaanngg  iinnggiinn  ddiiccaappaaii,,   
ssaassaarraann//ttaarrggeett  yyaanngg  ddiihhaarraappkkaann,,  pprroosseedduurr  yyaanngg  hhaarruuss  ddiillaalluuii  ddaann  llaappoorraann  hhaassiill  ppeellaakkssaannaaaann  kkeeggiiaattaann..    

UUnnttuukk  mmeenniinnggkkaattkkaann  mmuuttuu  ddaann  kkuuaalliittaass  aakkaaddeemmiikk    tteerruuttaammaa  mmaahhaassiisswwaa  ppeesseerrttaa  KKKKNN  ssaannggaatt  ddiippeennggaarruuhhii  oolleehh    
pprroosseess  ppeemmbbiinnaaaann  ddaann  bbiimmbbiinnggaann    ppaarraa  ddoosseenn  KKKKNN..  UUnnttuukk  iittuu,,  ssaannggaatt  ddiippeerrlluukkaann  ddoosseenn  tteettaapp  mmaattaakkuulliiaahh  KKKKNN  
sseeccaarraa  ppeerrmmaanneenn..  YYaanngg  sseellaammaa  iinnii  DDoosseenn  ppeemmbbiimmbbiinngg  KKKKNN  sseellaalluu  bbeerrggiilliirr  ddaann  bbeerrggaannttii  sseettiiaapp  kkeeggiiaattaann,,  aaddaa  
ppeerrsseeppssii  ddaarrii  kkaallaannggaann  cciivviittaass  aakkaaddeemmiikkaa  bbaahhwwaa  pprrooggrraamm  KKKKNN  hhaannyyaa  sseebbaattaass  ppeemmeerraattaaaann  kkuummuullaatt iiff    bbaaggii  sseettiiaapp  
ddoosseenn  JJuurrssaann//  LLeemmbbaaggaa//UUPPTT..    

SSiissii  llaaiinn  aaddaa  iimmaaggee  KKKKNN  mmeerruuppaakkaann  kkeeggiiaattaann  pprrooyyeekk,,  hhaall  iinnii  bbeerrddaammppaakk  ppaaddaa  ppeerraann  ddaann    ttaanngggguunnggjjaawwaabb  
ddoosseenn  hhaannyyaa  sseellaammaa  pprrooyyeekk  KKKKNN  bbeerrjjaallaann..  KKaammii  mmeennggaammaattii  ppeerrggaanntt iiaann  DDPPLL  sseettiiaapp  kkeeggiiaattaann  ccuukkuupp  mmeennyyuulliittkkaann  
ttiimm  ppeellaakkssaannaa  KKKKNN,,  kkaarreennaa  TTiimm  hhaarruuss  mmeellaattiihh  DDPPLL  sseettiiaapp  kkeeggiiaattaann  KKKKNN  ddeennggaann  mmaatteerrii  rreeaalltt iiff  ssaammaa  aarrttiinnyyaa  
mmeellaattiihh    ddaarrii  nnooll  llaaggii,,  ppaaddaahhaall  ppeennggaallaammaann  llaappaannggaann  ddaann  ppeenngguuaassaaaann  mmaatteerrii  kkoonnsseepp  ddaassaarr  KKKKNN  bbaaggii  DDPPLL  yyaanngg  
ssuuddaahh  tteerrllaattiihh  ccuukkuupp  llaammaa  kkoorreellaassiinnyyaa  ssaannggaatt  ssiiggnniiff iikkaann  tteerrtthhaaddaapp  kkeebbeerrhhaassiillaann  pprrooggrraamm  ddiillaappaannggaann..  OOlleehh  kkaarreennaa  
iittuu,,  ppeerrlluu  jjaaddii  bbaahhaann  ppeemmiikkiirraann  bbeerrssaammaa  uunnttuukk  mmeerreekkrruutt  ddoosseenn  tteettaapp  KKKKNN  ddaann  ppeennggeelloommppookkaann  mmaahhaassiisswwaa  
ppeesseerrttaa  KKKKNN  sseejjaakk  ddiinnii,,   ddeennggaann  hhaarraappaann  kkoonnttaakk  ppeemmbbiinnaaaann  ddaann  hhuubbuunnggaann  iinntteerraakkssii  ddeennggaann  mmaahhaassiisswwaa  yyaanngg  
ddiibbiimmbbiinnggnnyyaa    ssuuddaahh  ddiiaawwaallii  jjaauuhh  sseebbeelluummnnyyaa..  

  
IIVV..  PPEENNDDIIDDIIKKAANN  DDAANN  LLAATTIIHHAANN  DDOOSSEENN  KKKKNN  

DDoosseenn  KKKKNN  nnaammppaakknnyyaa  ppeerrlluu  ddiibbeekkaallii  ddeennggaann  ppeennggeettaahhuuaann    sseerrttaa  kkeetteerraammppiillaann  yyaanngg  mmeemmaaddaaii  sseessuuaaii  
ddeennggaann  kkeebbuuttuuhhaann  ppeemmbbaanngguunnaann  ddaaeerraahh..  PPaaddaa  ddaassaarrnnyyaa  ppaakkeett  mmaatteerrii  llaatt iihhaann  tteerrbbaaggii  kkee  ddaallaamm  dduuaa  kkeelloommppookk  
bbeessaarr  yyaaiittuu  kkuurriikkuulluumm  kkeelloommppookk  ddaassaarr  ((pprroosseess))  ddaann  kkuurriikkuulluumm  kkeelloommppookk  oopprraassiioonnaall  ((iissii))..   UUnnttuukk  kkeelloommppookk  ddaassaarr  
tteerrddiirrii  ddaarrii  ::   
a. Konsep dasar kuliah kerja nyata  (sejarah, pengertian, maksud dan tujuan); 
b. Peranan Dosen dan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata; 
c. Model analisis permasalahan  masyarakat; 
d. Metode pengenalan desa pengumpulan dan analisis data; 
e. Metode pendekatan sosial; 
f. Metode pemecahan masalah dan perencanaan program 
g. Metode penetapan prioritas program; 
h. Teknik menggerakan masyarakat ke arah pembangunan; 
i. Profil masyarakat dan kelembagaan pembangunan desa;  
j. Penyusunan laporan KKN; 
k. Optimalisasi koordinasi dan pembinaan program KKN dalam pembangunan 

Kurikulum kelompok oprasional (isi) disusun berdasarkan hasil observasi daerah dan kebijakan rencana 
strategi pembangunan di kabupaten/kota atau di tingkat Kecamatan sampai dengan Desa. Materi ini dirinci 
sesuai perkembangan dinamika  kebutuhan daerah/lokasi binaan KKN. Paket materi latihan ini selanjutnya 
disampaikan oleh Dosen KKN kepada para mahasiswa kelompok yang dibimbingnya sesuai dengan  jadwal 
yang sudah diagendakan panitia. Pembekalan dan pelatihan bagi para mahasiswa peserta KKN selain materi 
proses, juga disampaikan materi isi terutama pada hasil observasi lapangan oleh Dosen KKN, fokus utama 
dalam pembekalan merancang praprogram melalui pendekatan simulasi  di kampus dan selanjutnya praprogram 
tersebut ditawarkan dalam lokakarya mini tingkat desa sebagai rancangan awal sebelum diangkat menjadi 
program definitif yang disepakati berdaarkan hasil musyawarah desa, yang akhirnya menjadi program bersama 
antara mahasiswa KKN dan masyarakat. 

   
V.  KEGIATAN    PELAKSANAAN KKN UPI 2001 

Tahun akademik 2001 lokasi kegiatan dikonsentrasikan di Kabupaten  Subang dan Kecamatan Lembang 
Kabupaten Bandung sebagai jawaban yang tercantum dalam bunyi perjanjian kerjasama UPI dan Pemda 
Subang. Sekaligus implementasi dalam mengisi peluang kerjasama ini UPI akan menerjunkan sejumlah 1.918 
mahasiswa, 38 dosen pembimbing KKN, yang akan disebar di 10 Kecamatan, 76 Desa Kabupaten Subang dan 
Bandung. 

Alasan dikonsentrasikan di  kawasan Kabupaten Subang dan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung 
diantaranya  : (1) untuk memudahkan pengamatan lebih dalam pada kegiatan evaluasi KKN sesuai dengan Issue 
yang berkembang saat ini;  (2) untuk melihat dan mengamati dari dekat mekanisme kerja (efektifitas dan 
efisiensi) sejak persiapan, perencanaan,  pelaksanaan program dan kinerja tim pelaksana, DPL dan mahasiswa 
peserta KKN dilapangan ; (3) melaksanakan uji coba pilot project di 6 Kecamatan, 28 desa dengan  bidang 
garapan pokok pada pembinaan kelembagaan ekonomi desa sebagai tindak lanjut dari pasca program PDMDKE  



tahun 2000; (4) melaksanakan uji coba pilot project di 1 Kecamatan 4 Desa tentang persiapan dan 
penyelengaraan  pendidikan usia dini (TK); (5) Program umum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat; 
(6) mempermudah pelaksanaan supervisi, monitoring, evaluasi  kegiatan secara terpadu dengan pemerintah 
daerah. 

Bidang garapan KKN tahun  2001 ini lebih cenderung menyentuh pada kebutuhan rill yang dirasakan saat 
ini oleh masyarakat dan pemerintah daerah, selain direlevansikan dengan rencana strategi pembangunan 
kecamatan dan desa. Hal ini perlu digaris bawahi karena waktu pelaksanaan KKN mahasiswa dilapangan sangat 
terbatas sehingga efektifitas dan efisiensi patut diperhitungkan. 
        
VI.    PENDEKATAN PENGELOLAAN 

Kuliah Kerja Nyata merupakan keterpaduan tridarma perguruan tinggi sekaligus membantu program 
pembangunan masyarakat dan pemerintah daerah. Atas dasar itu perlu menggunakan pendekatan 
pemberdayaan masyarakat sesuai azas Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat (DOUM) melalui : 
1) Keberpihakan, dimana orientasi    kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil diutamakan 

kepada kepentingan masyarakat; 
2) Otonomi dan disentralisasi, dimana masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam 

kegiatan baik pada proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan hasilnya; 
3) Partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam seluruh kegiatan dari proses perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan; 
4) Keswadayaan, dimana kemampuan masyarakat manjadi faktor pendorong utama dalam keberhasilan 

kegiatan, baik proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan hasil kegiatan; 
5) Keterpaduan  pembangunan, dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan pembangunan 

yang lain.    
        
VII.    PRINSIP  PENGELOLAAN 

Prinsif pengelolaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yaitu  : 
1) Pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan masyarakat (acceptable); 
2) Pengelolaan kegiatan dlakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat (transparant); 
3) Pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (accountable); 
4) Pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat berkelanjutan, baik dalam lingkungan 

internal maupun eksternal (sustainable)   

  


