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BERBAGI PERASAAN DAN HARAPAN

PERASAAN

• Hari : senang
• Satrio: senang
• Yudha: senang
• Ichwan: bingung mau seperti
• Ardian : penasaran
• Rian : bahagia kkn tidak ditunda
• Riyadi : senang, silaturrahmi, 

keluarga

HARAPAN
• Hari : bermanfaat bagi masyarakat
• Satrio: dikembangkan lebih luas

manfaatnya
• Yudha : manfaat
• Ichwan: kebingungan bisa terjawab
• Ardian : lancar, sesuai expectansi
• Rian: menjadi contoh di masa depan
• Riyadi : tidak sekedar formalitas, 

benar-benar mengakar terutama di 
bidang dakwah



BERBAGI PERASAAN DAN HARAPAN
PERASAAN

• Susanto : senang, bersyukur
• Wawan : senang, tantangan
• Latif : campur sedih dan senang
• Rizal : sedikit sedih tidak terjun langsung
• Affan : berdebar2 tegang senang bahagia
• Tuti : senang diberi kesempatan

membimbing mahasiswa
• Eka : sedih
• Jamal : bersyukur sehat ikut manfaat, 

sedih

HARAPAN
• Susanto : mengembangkan potensi desa
• Wawan : manfaat nyata baik daring 

maupun luring
• Latif : Sesuai target dan tujuan
• Rizal : kesedihan terobati dengan manfaat

yang lebih luas
• Affan : berjalan lancer
• Tuti : Produk KKN bermanfaat untuk UII 

masyarakat Indonesia
• Eka : KKN tidak kehilangan kemanfaatannya
• Jamal : manfaat bagi semua, sehat semua



BERBAGI PERASAAN DAN HARAPAN

PERASAAN

• Sabikhul : bersyukur, bahagia, 
tertantang
• Azhar : senang, tertantang, 
• Yuyun : senang, bingung
• Adi : kaget ada KKN tho? Bersyukur, 

berbahagia
• Tatwam : bertanya2, bersyukur, 

HARAPAN

• Sabikul : role model kkn terbaru
• Azhar : tercipta produk baru berbeda, 

missal di media pembelajaran dan
pemberdayaan
• Yuyun : lebih berdaya guna dengan

model terbaru
• Adi : mengintegrasikan pengetahuan

di kampus dengan budaya masyarakat
dan keislaman
• Tatwam : hikmah, semoga lancar
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PENGERTIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PEMBERDAYAAN
• daya» ber.da.ya
• berkekuatan; berkemampuan; 

bertenaga
• mempunyai akal, cara, dan 

sebagainya untuk mengatasi
sesuatu
• Pemberdayaan proses, cara, 

perbuatan memberdayakan
(https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemberdayaan)

MASYARAKAT
• sejumlah manusia dalam arti
seluas-luasnya dan terikat oleh

suatu kebudayaan yang mereka
anggap sama

(https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/masyarakat)



PRINSIP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.Mengajak diri sendiri, keluarga, dan 
masyarakat untuk menemukan & 
berada di JALAN ALLAH

2.Bil hikmah, memohon Petunjuk, 
Pelajaran, Pertolongan Allah melalui 
pelaksanaan & penghayatan makna
ibadah (mahdhoh & ghoiru mahdhoh), 
serta hikmahnya dalam kehidupan
(experiential learning)

3.Al Mauidhoh al Hasanah, berbagi 
pengalaman, teori dan hasil kajian 
ilmiah, nasihat yang baik dan menarik

4.Mujadalah bil ahsan, berdialog, 
berdiskusi dengan sehat, arif, dan  
bijaksana

Q.S. An-Nahl (16) ayat  125 : ”Ajaklah ke jalan 
Tuhanmu dengan hikmah, dan al-mauidhoh 

al-hasanah, dan mujadalah bil ahsan. 
Sungguh Tuhanmulah yang Lebih Mengetahui 
siapa yang tersesat dari JalanNya, dan Dialah 

yang Lebih Mengetahui orang yang 
mendapat petunjuk”



TUJUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KKN UII 
(Pusat KKN DPPM UII, 2019)

Memastikan
KEBERLANJUTAN

Meningkatkan
KEMANDIRIAN

Meningkatkan 
PARTISIPASI 

Menumbuhkembangkan

KESADARAN



METODE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KKN UII

PEMBER 
DAYAAN

KOLABORASI 

Menghindari
POLITISASI

KOMPETISI KOMPROMI 

AKOMODASI



TAHAPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KKN 
UII

PROSES 
KKN

EVALUASI

ASESMEN



TREN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KKN

1. UGM = https://www.ugm.ac.id/id/search/index/?s=KKN
2. UNDIP = https://www.undip.ac.id/?s=kkn
3. UNPAD = http://www.unpad.ac.id/?s=KKN
4. UNS = https://uns.ac.id/id/?s=kkn
5. IPB = https://ipb.ac.id/search
13. UII = https://www.uii.ac.id/?s=kkn

https://www.ugm.ac.id/id/search/index/?s=KKN
https://www.undip.ac.id/?s=kkn
http://www.unpad.ac.id/?s=KKN
https://uns.ac.id/id/?s=kkn
https://ipb.ac.id/search
https://www.uii.ac.id/?s=kkn


BERBAGI PENGALAMAN 
• Andi Reza : 

• KKN UII sudah memiliki output laporan on line (misalnya you tube)
• Bagaimana membumikan konsep mahasiswa KKN agar bisa dipahami dan diaplikasikan oleh

masyarakat
• Moko :

• Komunikasi tanpa tatap muka bisa jadi tantangan
• Fitri :

• Masalah : penilaian, komunikasi
• Kesempatan : pemberdayaan masyarakat tetap tercapai, output bisa lebih variatif dengan

jangkauan lebih luas
• Bagaimana cara membuat video yang menarik?

• Ulya : 
• KKN online pengalaman pertama, saling membimbing



BERBAGI PENGALAMAN 
• Wimas : 
• mahasiswa tidak tahu problem nyata dari masyarakat, tahu dari data
• Bisa belajar dari output KKN sebelumnya yang sudah diunggah di internet (youtube)

• Raka :
• mahasiswa perlu lebih kreatif mendesain program KKN
• DPL perlu menemukan alternatif media yang paling mudah diakses oleh masyarakat

• Fudail :
• KKN offline perlu survey pertama di lapangan. Membuat media komunikasi dengan

mahasiswa. KKN Online ini seperti apa?
• Dr Edi : 
• Ruang lingkup luaran untuk seluruh dunia. Difokuskan pada pemberdayaan

masyarakat, sehingga menginspirasi orang lain seluruh dunia
• Sampai saat ini lokasi KKN offline belum bisa menerima mahasiswa KKN secara fisik



BERBAGI PENGALAMAN 

• Asep : DNA KKN Off line dan Online 
• Adit : beradaptasi
• Romi : Kuliah Kerja Maya (konten) dan Nyata (program)
• Ahzjar : 
• pendampingan online bisa dua kali lipat offline.  
• DPL perlu memahami karakteristik mahasiswa

• Kurniawan : 
• mohon nasihat dan bimbingan untuk mencapai hasil
• Luaran : konten. Pendek, diperbanyak (misalnya untuk dakwah)

• Adriyani : komunikasi, DPL perlu memberi gambaran lebih luas dari tiga
aspek utama luaran KKN Online



BERBAGI PENGALAMAN 
• Ana : DPL perlu memotivasi mahasiswa untuk lebih kreatif dan luarannya bisa

dipahami orang banyak sehingga lebih berguna
• Barbarani: DPL perlu bertukar pikiran dan berbagi harapan dengan mahasiswa
• Juliana : Memotivasi Mahasiswa
• Laila : Mengenalkan UII
• Temannya Budi (Frans) : Pendidikan, Pemberdayaan, Dakwah

• Panduan teknisnya bagaimana?
• Budi :   kita perlu rakus untuk mencari tahu dunia yang baru

• Bagaikan menanam padi di lahan kering
• Kita perlu siap berubah, dan memotivasi masyarakat melalui KKN untuk tertarik dan mencari

lebih jauh serta menyaring informasi
• Penting untuk menekankan tujuan, sasaran, target 
• Berikan manfaat sebesar2nya kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa terinspirasi untuk

memberikan manfaat kepada masyarakat
• Perlu metodologi yang pas, tampilan dan konten yang bagus dan menarik, sampul yang 

menarik, dan mudah dipahami masyarakat
• Mahasiswa bisa memperkuat kader Desa


