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KATA PENGANTAR 

Model KKN Tematik Desa Membangun dimaksudkan sebagai acuan dalam 
melaksanakan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan pihak-pihak lainnya 
yang berkepentingan dalam penyelenggaraan KKN Tematik. Model tersebut 
merupakan sintesa yang disusun berdasarkan hasil kegiatan pengembangan 
yang dilaksanakan bekerja sama antara Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan 
Universitas Hasanuddin, Universitas Nusa Cendana, Universitas Papua, dan 
Universitas Gadjah Mada dalam rangka pengembangan model KKN selama 
tahun 2016-2018.

Model KKN Tematik Desa Membangun menggunakan pendekatan 
Pembangunan Desa Berkelanjutan (Sustainable Village Development), 
Pembangunan Berpusat pada Manusia (People Centered Development), dan 
Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan (Sustainable Livelihood Approach) 
sebagai landasan teoritik untuk merumuskan pendekatan desa membangun. 
KKN Tematik Desa Membangun diharapkan dapat terus dikembangkan sebagai 
pendekatan pemberdayaan masyarakat desa (empowerment tools) yang 
melibatkan unsur-unsur pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, 
swasta dan pemerintah desa. 

Model KKN Tematik Desa Membangun memberikan manfaat bagi masyarakat 
desa, sekaligus bagi mahasiswa. Adanya KKN Tematik Desa Membangun 
diharapkan masyarakat desa dapat memiliki kemampuan untuk memahami 
permasalahan yang dihadapi, menemukan potensi desanya, serta mampu 
merencanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Bagi mahasiswa, memperoleh kesempatan belajar bersama 
masyarakat serta menumbuhkan patriotisme dalam membangun desa.

Kami mengucapkan terima kasih kepada USAID LESTARI yang telah mendukung 
penyusunan buku ini, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam 
pengembangan model KKN Tematik Desa Membangun

Kepala Pusat

Penelitian dan Pengembangan,

Dr. Suprapedi, M.Eng.

NIP. 19610926 198803 1 002
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NBAB 1 PENGERTIAN TEMATIK 
DESA MEMBANGUN

1.1.  Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanahkan bahwa pembangunan 
desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan 
kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan 
kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan 
potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan 
secara berkelanjutan. Dalam pembangunan desa tersebut dilakukan melalui 
dua pendekatan yaitu “desa membangun dan membangun desa” yang 
keduanya diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa. Pendekatan 
pembangunan desa mengisyaratkan pentingnya peran pemerintah (top 
down) dalam pembangunan desa. Sementara pendekatan desa membangun 
mencerminkan adanya amanah memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat 
untuk berperan serta dalam pembangunan desa.

1

Pengalaman empirik menunjukkan bahwa dalam pendekatan pembangunan 
desa yang dilakukan selama ini masih bersifat top down, artinya peran 
pemerintah masih dominan dalam pelaksanaan pembangunan desa 
dibandingkan dengan partisipasi masyarakat baik pada tataran perencanaan 
maupun pelaksanaan. Akibatnya, seringkali kegiatan pembangunan desa belum 
mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, perguruan tinggi diketahui telah memiliki instrumen 
kelembagaan yang secara langsung berkaitan dengan intervensi terhadap 
masyarakat yaitu Program Kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN). KKN sejatinya 
merupakan salah satu dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu 
pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pembangunan 
desa dikembangkan model Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Desa Membangun, 
yaitu sebuah pendekatan intervensi sosial yang lebih menekankan pada 
aspek ‘proses’. KKN tidak dapat dilihat langsung hasilnya pada saat ini dengan 
anggapan pengaruh KKN akan dapat dilihat pada jangka panjang baik 
peningkatakan kapasitas desa maupun sumber daya manusia (regenerasi) yang 
memahami konteks perdesaan.

KKN Tematik dengan tema Desa Membangun diselenggarakan dalam rangka 
mendampingi masyarakat membangun desanya secara aktif. Mahasiswa yang 
mengikuti KKN ini diharapkan dapat memprakondisikan masyarakat desa untuk 
berpikir kritis tentang masalah di desanya, dan bersama-sama menemukan 
gagasan-gagasan kreatif untuk memecahkannya. KKN Tematik Desa 
Membangun menuntut keterlibatan aktif mahasiswa dalam berdialog secara 
intensif dengan masyarakat. KKN Tematik berorientasi pada alih pengetahuan 
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2

(transfer knowledge) dua arah baik kepada masyarakat maupun mahasiswa, serta 
pembelajaran pengabdian kepada masyarakat.

 
 
KKN juga diharapkan dapat menanamkan kesadaran (nilai-nilai baru), 
mencerdaskan masyarakat dengan mengintroduksi pikiran-pikiran kritis 
mahasiswa KKN kepada masyarakat dalam rangka membangun komunitas 
(desa) yang lebih partisipatif. Oleh karenanya, KKN Tematik Desa Membangun 
diharapkan menjadi instrumen kebijakan dalam akselerasi peningkatan kapasitas 
masyarakat desa sehingga mereka mampu secara aktif berperan serta pada 
seluruh proses pembangunan dan menjadi subjek dalam pembangunan desa. 
Di pihak lain mahasiswa memperoleh manfaat dari KKN Tematik melalui proses 
belajar bersama masyarakat dalam membangun desa. 

1.2 Landasan Paradigma, Nilai dan Teori 

Dengan diintegrasikannya pendekatan desa membangun dalam pembangunan 
desa sebagaimana dimaksud UU No. 6 Tahun 2014 memperlihatkan adanya cara 
pandang baru dalam pembangunan desa. Pembangunan desa telah terjadi 
transformasi yang signifikan dalam penggunaan paradigma dan teori sebagai 
landasan kebijakan. Pembangunan desa lebih memperhatikan aspek konteks 
dan kebutuhan masyarakat desa. Hal ini diperlihatkan dengan penggunaan 
ikatan adat istiadat sebagai salah satu ukuran kemajuan desa (dari yang kuat 
memegang adat sampai yang tidak lagi terkait adat). 

Pandangan lama mengenai modernisme di desa, kemajuan desa dikaitkan 
dengan proses perubahan (perdesaan) dari tradisional menjadi modern. Dalam 

KKN dilaksananakan oleh Perguruan Tinggi dan diikuti oleh Mahsiswa dari 
berbagai suku bangsa baik laki-laki maupun perempuan
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ditransformasikan karena dinilai menghambat, dan diganti dengan unsur-unsur 
yang modern. Pada pandangan yang lebih kontemporer (postmodernisme), 
pandangan modernisme dianggap usang dan tidak dapat dipertahankan lagi. 
Perkembangan masyarakat dalam konteks kekinian tidak harus berjalan secara 
linier dari tradisional ke modern, tetapi lebih kompleks. Seringkali unsur-unsur 
lokal/tradisi dan modern terlibat secara bersamaan. 

Menurut pandangan postmodernisme, unsur adat-istiadat tidak dilihat 
sebagai penghambat pembangunan, sebaliknya diperhitungkan sebagai 
potensi pembangunan. Cara pandang baru ini diperlihatkan dari asas 
pembangunan desa, meliputi rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, 
kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, 
kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, serta keberlanjutan. Selain 
itu, pembangunan desa dalam undang-undang desa juga menggunakan 
pendekatan yang melihat pembangunan perdesaan sebagai suatu strategi 
multisektor yang secara bersamaan memberi solusi terhadap pertumbuhan 
ekonomi (economic growth), pengentasan kemiskinan (poverty alleviation), dan 
dukungan kehidupan (livelihood support). 

Dengan demikian, pendekatan desa membangun pada dasarnya dapat 
dijelaskan dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan (sustainable 
development), pembangunan berpusat kepada manusia/masyarakat (people 
centered development), serta pendekatan penghidupan berkelanjutan 
(sustainable livelihood approach).

3

Mahasiswa mengikuti musyawarah yang melibatkan berbagai unsur masyarakat
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1.2.1  Pembangunan Desa Berkelanjutan

Merujuk pada UU No. 6/2014 tentang Desa, disebutkan bahwa tujuan 
pembangunan desa diantaranya adalah pemanfaatan sumber daya alam dan 
lingkungan secara berkelanjutan. Dalam hal ini pemanfaatan sumber daya alam 
dan lingkungan yang ada di desa melibatkan partisipasi masyarakat desa dalam 
membuat keputusan. Tujuan ini mencerminkan bahwa pembangunan desa 
menggunakan pendekatan pembangunan berkelanjutan atau pembangunan 
desa dan perdesaan secara berkelanjutan. 

Pada masa lalu, desa-desa di nusantara sebagai entitas yang otonom 
mempunyai keeratan hubungan dengan sumber daya alam disekitarnya 
seperti hutan, sungai, gunung, dan lain sebagainya. Pengelolaan desa diatur 
dengan mekanisme adat-istiadat (tradisional) dari tahun-tahun seperti 
pembukaan hutan, pengelolaan daerah aliran sungai, perburuan satwa, dan 
lain sebagainya. Mekanisme adat-istiadat disusun dalam aturan adat desa yang 
mengatur tentang tata cara penebangan pohon, perburuan satwa, hingga 
mengambil hasil hutan baik buah maupun bukan buah. Dalam perjalanan 
sejarah wewenang desa untuk mengelola dan memanfaatkan hutan diambil 
alih dan dikuasai oleh negara dan dikelola oleh unit pemerintahan yang berada 
di tingkat nasional ataupun di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. 
Hal ini mengakibatkan infrastruktur adat tidak berjalan, pengawasan masyarakat 
atas perusakan sumber daya alam semakin lemah dan semakin berkurang 
sumber daya alam menopang kehidupan masyarakat desa. Undang-Undang No. 
6/2014 tentang Desa telah mengembalikan kewenangan desa dalam mengatur 
pengelolaan desanya. 

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi 
kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang 
untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (World Commission on Environment 
and Development, 1987: Our Common Future). Pembangunan berkelanjutan 

Pertanian Selaras Alam
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Sumber: Diolah dari Report of the World Summit on Sustainable Development, United Nations (2002) 
dan Environmental Economics and Sustainable Development (1993)

Gambar 1. Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan

1.2.2 Pembangunan Berpusat pada Manusia

Pembangunan desa menggunakan pendekatan pembangunan berpusat 
pada manusia (people centered-development), yaitu manusia sebagai subjek 
pembangunan, bukan hanya sebagai objek pembangunan. Praktik dari 
pendekatan ini terletak pada inklusivitas dan partisipasi masyarakat dengan 
prinsip dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat. 

Dalam UU No. 6/2014 tentang Desa, pendekatan tersebut diantaranya 
tercermin pada tujuan pembangunan dan prioritas program yang ditujukan 
bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia serta 
penanggulangan kemiskinan, serta keterlibatan masyarakat dalam seluruh 
proses pembangunan desa (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan). 
Dengan demikian pembangunan desa merupakan upaya memperkuat 
masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Inilah esensi dari pendekatan 
people centered-development dalam pembangunan desa.

memiliki tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang satu sama lain 
saling terkait. Keberlanjutan mensyaratkan bahwa kesejahteraan masyarakat 
(kombinasi dari kelayakan hidup masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan 
kesejahteraan ekonomi), perlu dipertahankan atau ditingkatkan sepanjang masa. 
Pada Russian Doll Concept terhadap ketiga pilar tersebut ditekankan bahwa 
pembangunan ekonomi tidak boleh melebihi daya tampung sosial, apalagi daya 
dukung lingkungan. 
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Masyarakat Berpartisipasi dalam Merencanakan Pembangunan Desa

1.2.3 Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan 

Konsep livelihoods mengasumsikan bahwa kehidupan masyarakat mempunyai 
banyak tujuan (multiple objectives), tidak hanya pendapatan yang lebih tinggi 
tetapi juga meningkatnya kesehatan dan pendidikan, serta mengurangi 
kerentanan dan risiko. Oleh karenanya Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan 
(Sustainable Livelihoods Approach) menekankan fungsi lima aset masyarakat 
yaitu sumber daya alam (natural capital), sumber daya fisik (physical capital), 
sumber daya manusia (human capital), sumber daya keuangan (financial capital), 
dan sumber daya sosial (social capital). Kelima aset tersebut saling melengkapi 
untuk meningkatkan ketahanan sosial ketika terjadi guncangan terhadap sistem 
penghidupan. 

Gambar2. Lima Aset / Modal Masyarakat

Keterangan

M = Sumber Daya Manusia

A = Sumber Daya Alam

K = Sumber Daya Keuangan

F = Sumber Daya Fisik

S = Sumber Daya Sosial
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Dalam UU No. 6/2014 tentang Desa, penggunaan Sustainable Livelihoods 
Approach sebagai landasan teori tercermin dari tujuan pengaturan desa, yang 
diantaranya menyatakan sebagai berikut: (1) Mendorong prakarsa, gerakan, 
dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa 
guna kesejahteraan bersama; dan (2) Meningkatkan ketahanan sosial budaya 
masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara 
kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional, serta (3) Memajukan 
perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan 
nasional. Dengan kata lain, pembangunan desa dimaksudkan untuk mendorong 
masyarakat desa mengembangkan aset masyarakat/komunitas untuk 
meningkatkan ketahanan sosial mereka guna mengentaskan dari kemiskinan.

Merujuk pada penjelasan pendekatan pembangunan berkelanjutan, 
pembangunan berpusat kepada manusia, dan pendekatan penghidupan 
berkelanjutan di atas, maka pendekatan pembangunan desa dapat dipahami 
sebagai pendekatan yang berorientasi pada keterlibatan masyarakat dalam 
pembangunan desa. Nilai-nilai kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, 
musyawarah, demokrasi, kemandirian, dan partisipasi sangat menonjol. 
Pendekatan pembangunan desa tidak menegasikan peran pemerintah dalam 
pembangunan, sebaliknya pendekatan ini mempunyai misi memadukan 
antara kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat dengan 
cara memperkuat posisi masyarakat dengan meletakkan prinsip-prinsip 
demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat dan kemajuan sebagai 
kekuatan masyarakat.

Pelaksanaan Pengumpulan Data Desa
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1.3 Mengintegrasikan KKN ke dalam Arus Utama 
Pembangunan Desa

Berdasarkan Statistik Indonesia (BPS, 2018) dengan jumlah desa sebanyak 73.707 
(dari total 83.344 desa/kelurahan/UPT), Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) mengeluarkan Indeks 
Desa Membangun yang memperlihatkan sebanyak 33.592 desa merupakan 
desa tertinggal, dan diantaranya terdapat 13.453 desa sangat tertinggal. Angka 
tersebut memperlihatkan bahwa masih banyak desa dengan status tertinggal 
dan sangat tertinggal, yaitu sekitar 47 ribu desa. 

Direktorat Jendral (Ditjen) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) 
– KLHK Tahun 2014 menyebutkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 34.997 desa 
yang berada di sekitar hutan (5 km dari batas kawasan hutan) atau 48 persen 
dari jumlah seluruh desa di Indonesia. 

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber 
daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 
lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. (Undang-
Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan)

Secara ekologis desa-desa di Indonesia sulit dipisahkan keberadaannya dengan 
hutan baik hutan pada ekosistem daratan maupun ekosistem pesisir. Bahkan 
untuk desa-desa yang tidak berbatasan langsung dengan hutan juga masih 
tergantung dan terkait erat dengan hutan. 

Keterlibatan semua pihak untuk bersama-sama mendorong percepatan 
pembangunan desa sangat diperlukan karena dengan permasalahan desa 
yang kompleks, tidak mungkin mengharapkan pemerintah semata untuk 
mengentaskan desa dari ketertinggalan.
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Perguruan tinggi mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat 
pembangunan desa karena memiliki program-program yang langsung 
menyentuh masyarakat desa, yaitu melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
yang diikuti oleh mahasiswa. Bahkan sejumlah perguruan tinggi menerapkan 
sebagai mata kuliah wajib. Namun diakui bahwa mayoritas pelaksanaan KKN 
saat ini masih sebagai pemenuhan kewajiban kuliah mahasiswa, dan memiliki 
fokus yang berbeda-beda sehingga kurang sinergis dilihat dari perspektif 
pembangunan desa. 

Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa, 
pembangunan desa dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu desa membangun 
dan membangun desa. Pendekatan membangun desa memperlihatkan 
bahwa peran pemerintah diperlukan dalam pembangunan desa. Sementara 
pendekatan desa membangun menunjukan pentingnya peran masyarakat 
dalam pembangunan desa. Kedua pendekatan tersebut diintegrasikan ke dalam 
perencanaan pembangunan desa. Pendekatan kolaboratif membangun desa 
dan desa membangun memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dalam 
pembangunan desa.

Pergeseran paradigma ini perlu dipahami sebagai kesadaran untuk mengoreksi 
tentang desain pembangunan di masa lalu yang lebih berorientasi pada 
pertumbuhan ekonomi, penyeragaman program dan bersifat top down sebagai 
bentuk kendali dari pusat, dan telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan, 
pelayanan dasar yang kurang memadai, dan kerusakan lingkungan. Dalam 

Pelaksanaan Pengumpulan Data Desa

Kehidupan Masyarakat Desa Sekitar Hutan
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konteks inilah KKN dilihat sebagai sebuah pendekatan untuk mengaktualisasikan 
paradigma baru pembangunan desa yang memberi ruang lebih luas kepada 
masyarakat untuk berperan dalam pembangunan desa, serta sekaligus 
sebagai gerakan meletakkan kembali nilai-nilai masyarakat desa sebagai 
modal pembangunan desa, yang selama ini telah tergusur oleh nilai-nilai yang 
bersumber dari pandangan pragmatisme-transaksional. 

Pelaksanaan KKN diintegrasikan ke dalam arus utama pembangunan desa, 
yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan 
mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna 
mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Penyusunan perencanaan 
pembangunan desa diselenggarakan secara musyawarah untuk menetapkan 
prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa. Pembangunan 
desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh 
masyarakat desa dengan semangat gotong royong, memanfaatkan kearifan 
lokal dan sumberdaya alam desa. Dalam hal pemantauan dan pengawasan 
pembangunan desa, masyarakat desa berhak mendapat informasi mengenai 
rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, serta berhak melakukan 
pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Dalam hal ini 
mahasiswa berperan sebagai pandu dalam mendampingi masyarakat desa 
berpartisipasi dan menggunakan haknya dalam seluruh tahapan pembangunan 
desa.

Pada dasarnya KKN (Kuliah Kerja Nyata) tidak diatur secara eksplisit dalam 
peraturan perundang-undangan. Namun perguruan tinggi berkewajiban 
menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, 
dan pengabdian masyarakat sebagaimana tertuang dalam  Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pengabdian masyarakat 
adalah kegiatan civitas akademisi yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa. KKN merupakan salah satu bentuk pelaksanaan pengabdian 
masyarakat dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang bersifat wajib. Pelaksanaan 
pengabdian masyarakat dilakukan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, 
dan/atau otonomi keilmuan civitas akademika serta kondisi sosial budaya 
masyarakat. 

Gambar3. Integrasi KKN dalam Pembangunan Desa

Pembangunan
Desa

KKN

KKN Terintegrasi:
Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan Pembangunan Desa

Bidang-bidang dalam pembangunan desa
(Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan 

Kemasyarakatan)
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KKN Tematik Desa Membangun tidak mengambil alih peran yang sudah berjalan 
dalam pembangunan desa seperti pendamping/kader desa, kepala desa, tokoh 
masyarakat, dan para pihak lainnya. Peran KKN Tematik Desa Membangun 
diharapkan dapat berperan dalam memberikan nilai tambah bagi proses 
pembangunan desa dengan tetap mengedepankan peran para pihak dalam 
pembangunan desa. KKN Tematik Desa Membangun merupakan investasi 
sosial jangka panjang yaitu menanamkan pengetahuan mengenai situasi dan 
dinamika pembangunan desa kepada generasi muda yang akan memegang 
tongkat estafet pembangunan di Indonesia.  

Dalam memandu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terdapat tiga 
pilar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditetapkan 
sebagai referensi dalam menguatkan langkah desa membangun, meliputi 
Jaringan Komunitas Wiradesa, Lumbung Ekonomi Rakyat, dan Lingkar Budaya 
Desa. Ketiga pilar tersebut merupakan bentuk praktik dari tiga teori/pendekatan 
yang melandasi konsep desa membangun (pembangunan berkelanjutan, 
pembangunan berpusat kepada manusia/masyarakat, dan pendekatan 
penghidupan berkelanjutan).

1. Jaring Komunitas Wiradesa (JKWD), diarahkan untuk mengarusutamakan 
penguatan kapabilitas sosial masyarakat desa sebagai inti pembangunan 
desa sehingga mereka menjadi subjek-berdaulat atas pilihan-pilihan 
yang diambil. Oleh karenanya, berbagai upaya yang mampu mendorong 
penguatan kapabilitas dengan memperkuat daya pada berbagai aspek 
kehidupan masyarakat desa (aset komunitas) menjadi perhatian utama.

2. Lumbung Ekonomi Desa (LED), diarahkan untuk mendorong muncul dan 
berkembangnya geliat ekonomi dengan mendayagunakan sumber daya 
di desa sehingga dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat secara 
ekonomi. Upaya-upaya dalam LED menempatkan rakyat sebagai pemilik 
dan partisipan gerakan ekonomi di desa.

3. Lingkar Budaya Desa (LBD), dimaksudkan untuk mempromosikan 
pembangunan desa sebagai kerja budaya dengan norma dan moral 
sebagai pondasinya. LBD meletakkan partisipasi warga dan komunitas 
sebagai akar gerakan budaya. Desa membangun haruslah dilakukan secara 
kolektif dengan nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran 
melakukan perubahan secara kolektif.

Agar pelaksanaan KKN masuk ke dalam arus utama pembangunan desa, perlu 
ada upaya integrasi ke dalam sistem yang ada. Kegiatan KKN dimasukkan 
secara maksimal mendukung perencanaan program pembangunan desa (RPJM 
Desa dan atau RKP Desa, yang dijabarkan ke dalam bidang penyelenggaraan 
pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan dan 
bidang pemberdayaan). 

KKN terintegrasi dengan pembangunan desa merupakan revitalisasi KKN, 
yang mana pelaksanaan KKN diarahkan dan dirancang sebagai pendekatan 
pemberdayaan masyarakat (empowerment tools), serta bersinergi antar-
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Pemuda mempunyai kepedulian dalam membangun desa dengan jiwa kepeloporan yang tinggi

perguruan tinggi sehingga menjadi inisiatif gerakan bersama membangun 
desa. KKN dengan misi ini akan memberi manfaat bagi banyak pihak. Bagi 
masyarakat desa, KKN akan menumbuhkan gagasan kritis masyarakat desa 
terhadap permasalahan desanya, serta menumbuhkan gagasan kreatif 
untuk memecahkannya. Bagi mahasiswa, KKN akan memperluas ruang bagi 
mahasiswa untuk belajar bersama masyarakat tentang pembangunan desa 
dengan pendekatan desa membangun. Bagi pemerintah, KKN dapat menjadi 
pendekatan baru pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengentaskan desa 
tertinggal dan mewujudkan lebih banyak desa mandiri. Adanya inisiatif gerakan 
desa membangun yang dimotori oleh perguruan tinggi sangat strategis dalam 
strategi nasional pembangunan desa.

1.4 Menumbuhkan Jiwa Kepeloporan Mahasiswa dalam 
Pembangunan Desa

Titik berat KKN Tematik Desa Membangun adalah menumbuhkan kepeloporan 
mahasiswa dalam rangka mengakselerasi pembangunan desa. Pembangunan 
desa dalam hal ini mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. 
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Dengan mengikuti KKN Tematik Desa Membangun mahasiswa diharapkan 
memahami perencanaan pembangunan desa, ikut serta pada pelaksanaan 
dan pengawasan di desa. Jiwa kepeloporan dalam pembangunan desa akan 
tumbuh pada diri mahasiswa melalui pemahamannya akan keadaan desa dan 
ikut berpartisipasi di dalamnya.  

Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan 
potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, 
dan memberikan jalan ke luar atas pelbagai masalah. (PP No. 41/2011 tentang 
Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan serta Penyediaan Prasarana 
dan Sarana Kepemudaan)

Kepeloporan adalah akumulasi dari semangat, sikap dan kesukarelawanan 
yang dilandasi kesadaran diri atas tanggung jawab sosial untuk menciptakan 
sesuatu dan atau mengubah gagasan menjadi sebuah karya nyata yang 
dilaksanakan secara konsisten, gigih dan diakui oleh masyarakat luas karena 
mampu memberikan nilai tambah pada sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Kepeloporan mahasiswa yang berpartisipasi dalam KKN Tematik Desa 
Membangun dapat bermanfaat bagi pembangunan desa. Adapun manfaatnya 
sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemahaman mengenai Pembangunan Desa
Pemahaman mengenai pembangunan desa sangat diperlukan generasi 
muda, agar mereka dapat berkontribusi dalam rangka akselerasi 
pembangunan desa ke depan.

2. Memperkuat Sumber Daya Manusia dalam Kerangka Pembangunan 
Desa
Dalam mengimbangi teknologi yang semakin berkembang pesat, sumber 
daya manusia untuk pembangunan desa sangat diperlukan. Salah satu 
sumber daya manusia adalah lulusan-lulusan perguruan tinggi dari 
pelbagai keahlian. KKN Tematik Desa Membangun sebagai sumber utama 
yang melahirkan mahasiswa yang paham mengenai pembangunan desa 
dapat berkontribusi menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan 
bagi desa ke depan.

3. Berpengaruh pada Dinamisasi Kehidupan Masyarakat Desa
Mahasiswa pelopor berpengaruh langsung pada dinamisasi kehidupan 
masyarakat desa melalui interaksi yang dibangun baik pada saat 
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam pembangunan desa 
selama penempatan. 

Fakta ini perlu disampaikan kepada para mahasiswa, sebagai generasi penerus 
bangsa. Para mahasiswa perlu memiliki motivasi kuat dan cinta desa agar 
mereka secara serius turun ke desa menjadi pandu untuk mendampingi 
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masyarakat desa. Mahasiswa diharapkan dapat menjadi pandu bagi masyarakat 
desa dalam membangun desa dengan kekuatan sendiri. Untuk membangkitkan 
jiwa kepelopran di kalangan mahasiswa diperlukan wawasan untuk mengubah 
mind set dari “KKN sebagai syarat lulus” menjadi “KKN untuk mewujudkan 
pembangunan desa”. 

Bagi mahasiswa, KKN dengan misi ini merupakan sarana untuk belajar bersama 
masyarakat tentang pembangunan desa. Proses belajar bersama masyarakat 
dengan semangat desa membangun akan melatih mahasiswa secara bijak 
memanfaatkan dan mendayagunakan kekuatan atau modal yang ada di dalam 
masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan.

Simbol Kelestarian Hutan dan Masyarakat Desa
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BAB 2 PENYELENGGARAAN 
KKN TEMATIK DESA 
MEMBANGUN

2.1 Tujuan

Penyelenggaraan KKN Tematik Desa Membangun bertujuan untuk:

1. Mendorong peningkatkan prinsip partisipasi dalam pembangunan desa  
(participatory development).

2. Memperluas ruang bagi mahasiswa untuk belajar bersama masyarakat 
tentang pembangunan desa (learning society). 

3. Mendayagunakan KKN sebagai pendekatan pemberdayaan masyarakat 
untuk menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi (empowerment tool). 

2.2 Prinsip-Prinsip

KKN Tematik Desa Membangun diselenggarakan dengan prinsip sebagai 
berikut.

1. Partisipatif. Masyarakat dan lembaga desa merupakan pelaku utama 
dalam penyelenggaraan KKN Tematik. Dalam hal ini kegiatan KKN 
merupakan proses interaktif antara mahasiswa dan masyarakat.

2. Integratif. KKN Tematik diselenggarakan secara terpadu antara sektor/
bidang pembangunan yang membutuhkan kerja sama antar lembaga/
instansi dalam proses pemberdayaan dan pembangunan.

3. Interdisiplin dan komprehensif. Pemecahan masalah dalam kegiatan 
KKN Tematik dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan berbagai 
disiplin ilmu secara terintegrasi. 

4. Kolaboratif. KKN Tematik diselenggarakan dengan melibatkan akademisi, 
masyarakat, korporasi, pemerintah daerah dan Kemendesa PDTT. 

5. Berkesinambungan. Tema-tema dalam program KKN Tematik pada 
suatu desa diprogramkan lebih dari satu periode sesuai dengan target 
peningkatan kapasitas masyarakat desa.

6. Fleksibel. Tema-tema dalam pelaksanaan KKN Tematik sesuai dengan 
situasi dan kebutuhan masyarakat desa, pemerintah daerah, Kemendesa 
PDTT dalam proses pembangunan desa.
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2.3 Keluaran

Pembangunan desa merupakan suatu proses yang mencakup serangkaian 
kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan 
desa. Pada setiap kegiatan pembangunan tersebut masyarakat dimanatkan 
untuk berperan serta secara aktif. Oleh karenanya, penyelenggaraan KKN 
Tematik Desa Membangun difokuskan pada upaya-upaya pendampingan 
untuk memperkuat kelembagaan masyarakat/desa (institutional development) 
dalam proses pembangunan desa. Keluaran yang dimaksud adalah capaian 
keberhasilan yang dicapai setelah pelaksanaan kegiatan KKN Tematik Desa 
Membangun. Capaian keberhasilan diletakkan pada keberhasilan pada tingkat 
masyarakat dan keberhasilan pada tingkat pemerintah desa. Keluaran pada 
tingkat outcome dan output sebagai berikut:

Outcome:

1. Meningkatnya prinsip partisipasi dalam pembangunan desa (participatory 
development).

2. Luasnya ruang-ruang bagi mahasiswa untuk belajar bersama masyarakat 
tentang pembangunan desa (learning society).

Output:

1. Peran serta aparat pemerintah desa dan masyarakat desa dalam 
merencanakan pembangunan desa.

2. Peran serta masyarakat desa sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan 
dan pengawasan pembangunan desa. Peran masyarakat desa dalam 
proses pembangunan tersebut sangat penting agar mereka mampu 
berperan aktif dalam pembangunan desa.

3. Adanya upaya-upaya inisiasi mahasiswa dalam meningkatkan 
kesejahteraan kehidupan masyarakat desa baik melalui peningkatan 
kapasitas dan kapabilitas sosial masyarakat sebagai dasar dalam 
menggerakkan pemerintahan desa (local administration), usaha ekonomi 
lokal (local business), dan budaya bekerja sama dan tolong menolong 
secara sukarela (local voluntary).

4. Adanya identifikasi kader desa, potensi pengembangan kerja sama desa, 
dan Badan Usaha Milik Desa.

5. KKN Tematik Desa Membangun menjadi salah satu sarana hilirisasi 
pengetahuan perguruan tinggi dan Kemendesa PDTT.
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Lingkup Kegiatan (input):

Lingkup kegiatan merupakan input dalam pelaksanaan KKN Tematik Desa 
Membangun. Adapun input adalah sebagai berikut:

Kegiatan-kegiatan mahasiswa ketika pendampingan diintegrasikan dalam proses 
pembangunan di desa yang meliputi:

1. Pencermatan RPJM Desa dan RKP Desa dengan cara identifikasi masalah, 
potensi/aset masyarakat/desa, dan kegiatan.

2. Menyusun perencanaan Program Kerja KKN bersama masyarakat.

3. Partisipasi mahasiswa dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang 
tertuang dalam Program Kerja KKN.

4. Partisipasi dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 
bersama masyarakat bersama masyarakat.

5. Penyusunan laporan KKN.

Upaya pendampingan tersebut dapat dilakukan pada tahap manapun dalam 
proses pembangunan desa. Secara keseluruhan, proses pembangunan desa 
dilustrasikan sebagai sebuah siklus sebagaimana disajikan pada gambar berikut 
ini.

Gambar 4. Fokus KKN Tematik Desa Membangun dalam Proses Pembangunan
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2.4 Deskripsi Pencapaian Program

Pencapaian program KKN Tematik Desa Membangun disusun secara bertahap 
dari capaian jangka pendek (output) dan capaian jangka menengah (outcome). 
Output menjelaskan mengenai capaian yang langsung terlihat melalui 
pelaksanaan program kerja KKN yang dilaksanakan oleh mahasiswa di lokasi 
penempatan seperti tingkat kehadiran, jenis dukungan yang diberikan, keaktifan 
warga, dan lain sebagainya. Outcome menjelaskan mengenai capaian atas 
perubahan pada tingkat pengetahuan, persepsi, pola pikir masyarakat, dan lain-
lain. 

Contoh memahami output dan outcome: 

Apabila mahasiswa melakukan kegiatan pendampingan pada 
perbaikan irigasi desa, maka output yang dapat langsung dilihat adalah 
partisipasi warga dan pemerintah daerah. Kemudian, setelah mahasiswa 
melaksanakan kegiatan-kegiatan pendampingan, maka outcome yang 
dicapai adalah kualitas pemahaman/pengetahuan warga, mahasiswa dan 
pemerintah desa atas pembangunan desa, atau perubahan pola pikir atau 
persepsi.

Indikator kinerja merupakan parameter untuk menentukan pencapaian program 
kerja yang telah ditetapkan dalam KKN Tematik Desa Membangun secara 
berjenjang baik output maupun outcome. Mengacu pada contoh di atas, untuk 
menilai apakah output partisipasi warga dan pemerintah daerah sudah tercapai 
maka perlu suatu parameter. Parameter ini disebut dengan indikator kinerja. 
Adapun uraian indikator kinerja baik outcome maupun output sebagai berikut.

Outcome 1
Meningkatnya prinsip partisipasi dalam pembangunan desa (participatory 
development)

Indikator:
Kualitas pemahaman masyarakat desa dan pemerintah desa terhadap 
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa

Outcome 2
Luasnya ruang-ruang bagi mahasiswa untuk belajar bersama masyarakat 
tentang pembangunan desa (learning society)

Indikator:
Kualitas pemahaman pemerintah desa, masyarakat, dan mahasiswa atas 
pembangunan desa, konsep kerja sama antar-desa dan Badan Usaha Milik 
Desa

Output 1.1
Peran serta aparat pemerintah desa dan masyarakat desa dalam merencanakan 
pembangunan desa
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Indikator:

•	 Jumlah	aparat	pemerintah	desa	dan	masyarakat	yang	hadir	dalam	
pertemuan (formal/informal) dengan mahasiswa.

•	 Keterlibatan	tokoh	masyarakat,	pemuda,	perempuan,	kaum	difabel,	
dan lain sebagainya.

•	 Keaktifan	aparat	desa	dan	masyarakat	desa	dalam	memberikan	saran	
dan masukan.

Output 1.2

Peran serta masyarakat desa sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan dan 
mengevaluasi pembangunan

Indikator:

•	 Jenis-jenis	dukungan	masyarakat	desa	dalam	melaksanakan	
perencanaan pembangunan desa

•	 Keterlibatan	tokoh	masyarakat,	pemuda,	perempuan,	kaum	difabel,	
dan lain sebagainya dalam pelaksanaan pembangunan desa

•	 Keterlibatan	tokoh	masyarakat,	pemuda,	perempuan,	kaum	difabel,	
dan lain sebagainya dalam pelaksanaan dan evaluasi pembangunan 
desa

Output 2.1

Upaya-upaya inisiasi mahasiswa dalam meningkatkan kehidupan masyarakat 
desa melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas sosial masyarakat dan 
Pemerintah Desa, untuk menggerakkan usaha ekonomi lokal (local business),

Indikator:

•	 Identifikasi	potensi	ekonomi	desa	terumuskan

•	 Rencana-rencana	kegiatan	ekonomi	desa	terumuskan

•	 Keaktifan	tokoh-tokoh	masyarakat	memberikan	saran	dan	masukan

Output 2.2

Adanya identifikasi potensi pengembangan kerja sama desa, dan Badan Usaha 
Milik Desa (BUM Desa)

Indikator:

•	 Analisis	potensi	pengembangan	kerja	sama	desa	(sosial,	ekonomi,	
budaya, pelestarian lingkungan hidup dan lain-lain)

•	 Analisis	Potensi	Pengembangan	Badan	Usaha	Milik	Desa

Output 2.3

KKN Tematik Desa Membangun menjadi salah satu sarana hilirisasi pengetahuan 
perguruan tinggi dan Kemendesa PDTT

Indikator:

•	 Database	dokumentasi	KKN	Tematik	Desa	(foto,	video,	RPJM	Desa,	RKP	
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Kerangka Logis Program KKN Tematik KKN Desa Membangun

KKN Tematik Desa Membangun menjadi Salah Satu Model 
Mempercepat Pembangunan Desa

Output 1.1
Peran serta aparat 

pemerintah desa dan 
masyarakat desa dalam 

mereview perencanakan 
pembangunan desa

Output 1.2
Peran serta masyarakat 

desa sebagai mitra 
pemerintah dalam 

melaksanakan 
dan mengevaluasi 

pembangunan desa

Output 2.1
Upaya-upaya inisiasi 

mahasiswa dalam 
meningkatkan 

kehidupan masyarakat 
desa

Output 2.2
Adanya identifikasi 

 potensi pengembangan 
kerja sama desa,  

dan Badan Usaha Milik 
Desa

Output 2.3
KKN Tematik Desa 

Membangun menjadi 
salah satu sarana 

hilirisasi pengetahuan 
desa  bagi perguruan 

tinggi dan Kemendesa 
PDTT

PROGRAM KERJA KKN TEMATIK DESA MEMBANGUN

Meningkatnya prinsip partisipasi 
dalam pembangunan desa 
(participatory development)

Luasnya ruang-ruang bagi 
mahasiswa untuk belajar bersama 

masyarakat tentang pembangunan 
desa (learning society)

OUTCOME

GOAL

OUTPUT

INPUT /
KEGIATAN

Outcome 1 Outcome 2

Desa, dan peraturan-peraturan lainnya)

•	 Laporan	KKN	Tematik	Desa	Membangun	tepat	waktu	dan	
terdokumentasi
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Bagan tersebut mencakup keseluruhan KKN Tematik Desa Membangun. 
Tujuan umum (goal) adalah KKN Tematik Desa Membangun menjadi salah satu 
model mempercepat pembangunan desa, utamanya desa dalam kategori 
desa tertinggal. Untuk mencapai tujuan umum tersebut, program ini akan 
mendorong tiga hal meningkatnya prinsip-prinsip partisipasi (participatory 
development), menyediakan ruang-ruang belajar bagi mahasiswa untuk belajar 
dengan masyarakat (learning society) dan menjadikan KKN sebagai instrumen 
pemberdayaan masyarakat/pengabdian kepada masyarakat (development tool). 
Salah satu instrumen pemberdayaan masyarakat adalah Model KKN Tematik 
Desa Membangun yang terdiri dari Panduan Teknis Pelaksanaan KKN Tematik 
Desa Membangun dan beberapa modul pengetahuan penunjang dalam 
perencanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, kerjasama desa, 
dan Badan Usaha Milik Desa..

Selanjutnya, KKN Tematik Desa Membangun meletakkan participatory 
development dan learning society sebagai tujuan jangka menengah. Kunci 
utama keberhasilan kedua tujuan tersebut tidak hanya pada perubahan pada 
pola pikir mahasiswa, tetapi juga pada pemerintah desa dan masyarakat desa 
terhadap pola pikir pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan. 

2.5 Indikator Kinerja Tahap I dan Tahap II

2.5.1 Indikator Output 

Dalam pelaksanaannya terbagi atas dua tahap. Tahap I (pertama), perencanaan 
pembangunan desa baik RPJM Desa dan RKP Desa dicermati dan 
diarusutamakan dengan Program Kerja KKN. Pada tahap II (kedua), melanjutkan 
Program Kerja Tahap I dan memperkuat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 
ekonomi desa. 

Output Indikator Tahap I Tahap II

Output 1.1

Peran serta 
aparat 
pemerintah desa 
dan masyarakat 
desa dalam 
merencanakan 
pembangunan 
desa.

Jumlah aparat pemerintah desa 
dan masyarakat yang hadir dalam 
pertemuan (formal/informal) 
dengan mahasiswa.

P P

Keterlibatan tokoh masyarakat, 
pemuda, perempuan, kaum difabel, 
dan lain sebagainya.

P P
Keaktifan aparat desa dan 
masyarakat desa dalam 
memberikan saran dan masukan.

P P
Jumlah calon kader pemberdayaan 
masyarakat teridentifikasi P
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Output Indikator Tahap I Tahap II

Output 1.2

Peran serta masyarakat 
desa sebagai mitra 
pemerintah dalam 
melaksanakan 
dan mengevaluasi 
pembangunan.

Jenis-jenis dukungan 
masyarakat desa dalam 
melaksanakan dan 
mengevaluasi  
pembangunan desa.

P P

Keterlibatan tokoh 
masyarakat, pemuda, 
kelompok rentan 
(perempuan dan kaum 
difabel), dan lain sebagainya 
dalam pelaksanaan dan 
evaluasi pembangunan 
desa.

P P

Keterlibatan calon kader 
pemberdayaan masyarakat 
dalam melaksanakan 
dan mengevaluasi 
pembangunan desa

P P

Output 2.1

Upaya-upaya inisiasi 
mahasiswa dalam 
meningkatkan 
kesejahteraan 
kehidupan masyarakat 
desa

Identifikasi potensi ekonomi 
desa terumuskan P
Rencana-rencana kegiatan 
ekonomi desa terumuskan

Keaktifan tokoh-tokoh 
masyarakat memberikan 
saran dan masukan

P

Output 2.2

Adanya identifikasi 
kader desa, potensi 
pengembangan kerja 
sama desa, dan Badan 
Usaha Milik Desa (BUM 
Desa)

Analisis potensi 
pengembangan kerja sama 
desa (sosial, ekonomi, budaya, 
pelestarian lingkungan hidup 
dan lain-lain)

Analisis potensi 
pengembangan Badan Usaha 
Milik Desa

P

Output 2.3

KKN Tematik Desa 
Membangun menjadi 
salah satu sarana hilirisasi 
pengetahuan perguruan 
tinggi dan Kemendesa 
PDTT

Database dokumentasi KKN 
Tematik Desa (foto, video, 
RPJM Desa, RKP Desa, dan 
peraturan-peraturan lainnya)

Laporan KKN Tematik Desa 
Membangun tepat waktu dan 
terdokumentasi

P P
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Outcome Indikator

Outcome 1

Meningkatnya prinsip partisipasi 
dalam pembangunan desa  
(participatory development)

Kualitas pemahaman masyarakat 
desa dan pemerintah desa terhadap 
perencanaan, pelaksanaan dan 
pengawasan pembangunan desa

Outcome 2

Luasnya ruang-ruang bagi mahasiswa 
untuk belajar bersama masyarakat 
tentang pembangunan desa (learning 
society)

Kualitas pemahaman pemerintah 
desa, masyarakat, dan mahasiswa atas 
pembangunan desa, konsep kerja sama 
antar-desa dan Badan Usaha Milik Desa

2.5.2 Indikator Outcome

Indikator outcome merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian 
pelaksanaan KKN Tematik Desa Membangun. Outcome 1. Meningkatnya 
prinsip partisipasi dalam pembangunan desa dapat dikatakan tercapai apabila 
masyarakat dan pemerintah daerah meningkat kualitasnya dalam pemahaman 
mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Peningkatn 
kualitas pemahaman masyarakat dan pemerintah desa berkontribusi pada 
percepatan pembangunan desa, utamanya desa tertinggal. Outcome 2. 
Luasnya ruang-ruang bagi mahasiswa untuk belajar bersama masyarakat 
tentang pembangunan desa apabila terjadi peningkatan kualitas pemahaman 
pemerintah desa, masyarakat dan mahasiswa atas pembangunan desa, konsep 
kerja sama antardesa dan BUM Desa. Outcome dan indikator outcome tersebut 
disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tim Membahas Hasil Pengumpulan Data



M
O

D
EL

 K
U

LI
A

H
 K

ER
JA

 N
YA

TA
 T

EM
AT

IK
 D

ES
A

 M
EM

BA
N

G
U

N

24

2.5.3 Sumber Verifikasi

Setiap indikator kinerja memerlukan sumber verifikasi untuk memastikan bahwa 
indikator tersebut relevan dengan output dan outcome. Sumber verifikasi dapat 
berupa dokumen resmi, catatan, foto, video, dan lain-lain untuk memperkuat 
indikator kinerja. Sumber verifikasi sangat penting dalam penyusunan laporan 
mahasiswa KKN maupun laporan evaluasi yang dilakukan perguruan tinggi.  

2.6 Program Kerja KKN

Program Kerja KKN merupakan rangkaian aktivitas/kegiatan mahasiswa selama 
masa penempatan yang disusun setelah menentukan prioritas kegiatan RPJM 
Desa/RKP. Penyusunan Program Kerja KKN tertuang di Modul Pengarusutamaan 
Program Kerja KKN dalam Perencanaan Desa. Program Kerja KKN juga harus 
diselaraskan dengan Output dan Indikator Tahap I dan Tahap II. 

TAHAP I TAHAP II

•	Kegiatan-kegiatan mahasiswa yang 
berkaitan dengan pendampingan 
perencanaan pembangunan desa 
(Lihat Output 1.1).

•	Kegiatan-kegiatan mahasiswa 
yang berhubungan dengan 
pendampingan pelaksanaan, 
evaluasi pembangunan desa. (Lihat 
Output 1.2).

•	Kegiatan-kegiatan mahasiswa 
yang berkaitan dengan upaya 
inisiasi meningkatkan kehidupan 
masyarakat desa (Lihat Output 2.1).

•	Kegiatan-kegiatan mahasiswa 
yang berkaitan dengan 
pendokumentasian pengetahuan. 
(Lihat Output 2.3).

Kegiatan-kegiatan mahasiswa yang 
berkaitan dengan pendampingan 
perencanaan pembangunan desa (Lihat 
Output 1.1).

Sebagai catatan, untuk Tahap II ini 
mahasiswa mempelajari program dan 
kegiatan KKN yang telah dilakukan oleh 
mahasiswa Tahap I.

Kegiatan-kegiatan mahasiswa yang 
berhubungan dengan pendampingan 
pelaksanaan pembangunan. (Lihat 
Output 1.2).

Sebagai catatan, untuk Tahap 
II ini mahasiswa mempelajari dan 
meneruskan yang telah dilakukan oleh 
mahasiswa Tahap I. Tidak menutup 
kemungkinan mahasiswa mengundang 
masyarakat secara lebih masif.

Kegiatan-kegiatan mahasiswa yang 
terkait dengan membangun ekonomi 
desa. (Lihat Output 2.1 dan Output 2.2).

Kegiatan-kegiatan mahasiswa yang 
berkaitan dengan pendokumentasian 
pengetahuan. (Lihat Output 2.3).



M
O

D
EL

 K
U

LI
A

H
 K

ER
JA

 N
YA

TA
 T

EM
AT

IK
 D

ES
A

 M
EM

BA
N

G
U

N

25

Contoh Kegiatan Berdasarkan Lingkup Program Kerja KKN pada Tahap I

Lingkup  
Program Kerja 

KKN

Contoh Kegiatan

•	Kegiatan-kegiatan 
mahasiswa yang 
berkaitan dengan 
pendampingan 
perencanaan 
pembangunan desa 
(Lihat Output 1.1).

•	Melakukan asesmen kebutuhan masyarakat desa 
secara partisipatif oleh masyarakat (dan kader 
pemberdayaan desa) 

•	Mengomunikasikan hasil asesmen kepada 
Pemerintahan Desa dan menyampaikannya 
pada pertemuan desa sebagai bahan dan data 
awal untuk penyusunan/revisi/ pengembangan 
RPJMDesa dan RKPDesa.

•	Membantu perumusan materi untuk penyusunan 
atau revisi RPJM Desa

•	Membantu perumusan materi untuk penyusunan 
RKP Desa tahun berikutnya.

•	Memfasilitasi pertemuan desa untuk membahas 
masukan dari hasil asesmen, untuk dokumen 
RPJM Desa dan dokumen RKP Desa.

•	Memfasilitasi pertemuan desa untuk menyepakati 
masukan dari hasil asesmen, untuk dokumen 
RPJM Desa dan dokumen RKP Desa.

•	 Identifikasi kader pemberdayaan masyarakat desa 
yang berasal dari masyarakat itu sendiri.

•	dll

•	Kegiatan-kegiatan 
mahasiswa yang 
berhubungan 
dengan 
pendampingan 
pelaksanaan 
dan evaluasi 
pembangunan desa. 
(Lihat Output 1.2).

•	Pelibatan/penguatan kader pemberdayaan 
masyarakat desa dalam kegiatan desa

•	Menyusun rencana program kerja KKN 
Tematik Desa Membangun yang disetujui oleh 
Pemerintahan Desa.

•	Fasilitasi dalam mengomunikasikan program kerja 
KKN Tematik Desa Membangun kepada masyarakat 
untuk mendapat dukungan.

•	dll

•	Kegiatan-kegiatan 
mahasiswa yang 
berkaitan dengan 
upaya inisiasi 
meningkatkan 
kehidupan 
masyarakat desa 
(Lihat Output 2.1).

•	 Identifikasi potensi ekonomi desa bersama kader 
pemberdayaan dan masyarakat;

•	Sosialisasi pembentukan dan pengelolaan 
lembaga ekonomi desa/ BUM Desa.

•	Mengomunikasikan potensi pembentukan 
lembaga ekonomi desa/ BUM Desa kepada LPPM 
untuk dapat ditindaklanjuti oleh Dosen melalui 
kegiatan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi

•	dll
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Contoh Kegiatan Berdasarkan Lingkup Program Kerja KKN pada Tahap I

Lingkup  
Program Kerja 

KKN

Contoh Kegiatan

•	Kegiatan-kegiatan 
mahasiswa yang 
berkaitan dengan 
pendokumentasian 
pengetahuan. 
(Lihat Output 2.3).

•	Penyusunan buku laporan KKN 

•	Pembuatan dokumentasi kegiatan KKN (foto, video, 
materi sosialisasi, RPJM Desa, RKP Desa, Peraturan-
Peraturan Desa, dll)

Lingkup  
Program Kerja KKN

Contoh Kegiatan

•	Kegiatan-kegiatan 
mahasiswa yang 
berkaitan dengan 
pendampingan 
perencanaan 
pembangunan desa 
(Lihat Output 1.1). 
   Sebagai catatan, 
untuk Tahap II 
ini mahasiswa 
mempelajari program 
dan kegiatan KKN yang 
telah dilakukan oleh 
mahasiswa Tahap I.

•	Mendampingi masyarakat desa dalam 
perencanaan pembangunan desa.

•	Mendampingi kader pemberdayaan masyarakat 
desa melakukan dialog dengan masyarakat dalam 
perencanaan pembangunan desa

•	Sosialisasi dalam peningkatan pemahaman peran 
pemerintahan desa.

•	Bimbingan penyusunan proposal kegiatan yang 
berwawasan pembangunan partisipatif

•	Mendampingi kader pemberdayaan dan 
pemerintah desa mengarusutamakan program 
kerja KKN kedalam perencanaan pembangunan 
desa

•	dll

•	Kegiatan-kegiatan 
mahasiswa yang 
berhubungan dengan 
pendampingan 
pelaksanaan dan 
evaluasi pembangunan. 
(Lihat Output 1.2). 
   Sebagai catatan, 
untuk Tahap II ini 
mahasiswa mempelajari 
dan meneruskan yang 
telah dilakukan oleh 
mahasiswa Tahap I. Tidak 
menutup kemungkinan 
mahasiswa 
mengundang 
masyarakat secara lebih 
masif

•	Mendampingi masyarakat desa dalam pelaksanaan 
pembangunan desa.

•	Mendampingi masyarakat desa dalam monitoring 
dan evaluasi pembangunan desa.

•	Mendampingi kader pemberdayaan masyarakat 
desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.

•	Mendampingi kader pemberdayaan melakukan 
monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan 
desa.

•	Mendampingi pemerintah desa dalam 
meningkatkan kualitas pelaksanaan program 
pembangunan desa

•	Mendampingi pemerintah desa melakukan 
monitoring & evaluasi hasil-hasil pembangunan 
desa

•	dll
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Kegiatan-kegiatan mahasiswa harus menyesuaikan dengan kebutuhan pada saat 
mahasiswa berada di desa penempatan. Mahasiswa harus mempertimbangkan 
dengan cermat program kerja KKN dengan waktu penempatan dan sumber 
daya manusia yang tersedia. Capaian indikator kinerja menekankan kepada 
proses pemberdayaan masyarakat sehingga program kerja cukup fleksibel dapat 
diubah sepanjang mendukung indikator kinerja.

2.7 Sifat Program

Program KKN Tematik Desa Membangun dilaksanakan oleh perguruan tinggi 
bekerja sama dengan pemerintah desa dan Kemendesa PDTT. Program ini 
didesain khusus oleh Kemendesa PDTT dengan tujuan untuk melakukan 
percepatan pembangunan desa-desa tertentu dengan bersinergi dengan 
Tridharma Perguruan Tinggi sebagai mandat setiap perguruan tinggi. 

Perguruan tinggi yang dimaksud adalah perguruan tinggi yang mempunyai 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) atau memiliki 
Program Kuliah Kerja Nyata yang telah dilaksanakan secara reguler. Kerja sama 
ini dilaksanakan minimal selama 2 angkatan dalam satu tahun dengan lokasi 
desa yang sama. Komponen pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan KKN 
Tematik Desa Membangun dibebankan kepada perguruan tinggi, pemerintah 
desa, dan Kemendesa PDTT (cost-sharing).

Lingkup  
Program Kerja KKN

Contoh Kegiatan

•	Kegiatan-kegiatan 
mahasiswa yang terkait 
dengan membangun 
ekonomi desa. (Lihat 
Output 2.1 dan Output 
2.2).

•	Menginisiasi kerja sama Antar Desa

•	Fasilitasi bimbingan teknis dalam pengembangan 
usaha masyarakat.

•	Literasi keuangan

•	Sosialisasi BUMDesa

•	Pendampingan dalam pengembangan lembaga 
ekonomi desa/BUMDesa.

•	Mengomunikasikan potensi pengembangan kerja 
sama desa dan BUMDesa kepada LPPM untuk 
dapat ditindaklanjuti oleh Dosen melalui kegiatan 
Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi

•	dll

•	Kegiatan-kegiatan 
mahasiswa yang 
berkaitan dengan 
pendokumentasian 
pengetahuan. (Lihat 
Output 2.3).

•	Penyusunan buku laporan KKN 

•	Pembuatan dokumentasi kegiatan KKN (foto, video, 
materi sosialisasi, RPJM Desa, RKP Desa, Peraturan-
Peraturan Desa,  dll)

27
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Penyelenggaraan KKN Tematik Desa Membangun diarahkan untuk mendukung 
upaya pemerintah dalam mengentaskan “desa tertinggal” dan mewujudkan 
“desa mandiri”. Dengan demikian desa-desa yang masuk dalam kategori desa 
tertinggal menjadi prioritas desa calon lokasi KKN. Kriteria desa-desa lokasi 
KKN ditentukan oleh Kemendesa PDTT agar kegiatan intrakurikuler KKN selaras 
dengan perencanaan pembangunan di tingkat nasional. Pemilihan/penentuan 
lokasi KKN yang memenuhi kriteria dilakukan oleh perguruan tinggi bersama 
pemerintah daerah. Desa dengan kategori berkembang dapat menjadi 
dipilih sebagai lokasi KKN apabila dalam wilayah kerja perguruan tinggi yang 
bersangkutan desa-desa tertinggal telah terentaskan. 

2.9 Gambaran Umum Pelaksanaan KKN

2.9.1 Peran Kemendesa PDTT

Kemendesa PDTT mempunyai peran penting pada fase awal 
mengomunikasikan KKN Tematik Desa Membangun kepada perguruan tinggi. 
Beberapa peran Kemendesa PDTT yaitu:

1. Kemendesa PDTT (Unit Kerja Eselon I) memilih dan menentukan perguruan 
tinggi mitra, yaitu yang memiliki Program Kuliah Kerja Nyata yang telah 
dilaksanakan secara reguler. Kerja sama dilakukan antar lembaga (melalui 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat/LPPM).

2. Kemendesa PDTT (Unit Kerja Eselon I) menjalin kesepahaman tentang kerja 
sama pelaksanaan KKN Tematik Desa Membangun dengan perguruan 
tinggi dan pemerintahan desa.

28

Potret Desa di  
Sekitar Kawasan  
Hutan 
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3. Memfasilitasi penandatanganan Nota Kesepakatan Kolaborasi kegiatan 
KKN Tematik Desa Membangun. 

4. Bersama-sama perguruan tinggi menentukan alokasi waktu yang efektif 
untuk pelaksanaan KKN Tematik Desa Membangun. 

5. Pembekalan bagi DPL. Pembekalan dilaksanakan oleh Kemendesa PDTT 
dengan tujuan untuk penyamaan pemahaman Undang-Undang No. 
6/2014 tentang Desa, misi dan model KKN Tematik Desa Membangun, dan 
pertukaran informasi masalah perdesaan, dan misi perguruan tinggi. 

6. Pembekalan bagi Mahasiswa. Pembekalan dilaksanakan oleh perguruan 
tinggi pelaksana KKN dengan narasumber dari Kemendesa PDTT. Tujuan 
dilaksanakan pembekalan bagi mahasiswa adalah untuk meningkatkan 
wawasan dan pengetahuan mahasiswa dalam memahami Undang-
Undang No 6/2014 tentang Desa, tujuan KKN Tematik Desa Membangun, 
serta model KKN Tematik Desa Membangun. Selama pembekalan, 
mahasiswa didampingi oleh DPL. 

2.9.2 Kegiatan Utama KKN

Kegiatan utama KKN meliputi koordinasi, penempatan mahasiswa, penyusunan 
program kerja KKN, dan pelaksanaan program kerja KKN. Kegiatan pelaksanaan 
KKN lebih terperinci dapat dilihat dalam Panduan Teknis KKN Tematik Desa 
Membangun. Adapun penjelasan kegiatan utama sebagai berikut:

1) Koordinasi 
Koordinasi antara perguruan tinggi dengan pemerintah kabupaten dan 
desa dilakukan dalam rangka pemilihan dan penetapan lokasi KKN serta 
identifikasi kebutuhan pembangunan desa. Kriteria lokasi ditentukan oleh 
Kemendesa dengan pertimbangan terisolir, terpencil, dan tertinggal.

2) Penempatan Mahasiswa
Jumlah mahasiswa yang ditempatkan di lokasi KKN sebanyak 10-15 orang 
setiap desa/kampung. Catatan khususnya, komposisi jumlah mahasiswa 
dalam satu desa dapat menyesuaikan dengan kebijakan perguruan tinggi 
penyelenggara. 

3) Penyusunan Program Kerja KKN
Penyusunan program kerja secara umum terdiri dari kegiatan 
pengumpulan dokumen, identifikasi permasalahan dan potensi desa. Hasil 
identifikasi yang berupa daftar usulan kegiatan dipetakan berdasarkan 
skala prioritas melalui diskusi dengan pemerintah desa. Kegiatan 
prioritas yang sudah disepakati dikelompokkan ke dalam 4 bidang 
pembangunan desa yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, 
bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang 
pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya Kegiatan prioritas tersebut 
diarusutamakan ke dalam perencanaan pembangunan desa (RPJM Desa/
RKP Desa).
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Selanjutnya, mahasiswa menyusun Program Kerja KKN yang selaras 
dengan kegiatan prioritas dalam RPJM Desa/RKP desa. Program kerja 
yang akan dilaksanakan merupakan hasil kesepakatan antara mahasiswa 
dengan kepala desa/kampung, tokoh masyarakat dan masyarakat desa/
kampung. 

4) Pelaksanaan Program Kerja KKN
Program kerja dilaksanakan melalui 

a. Diskusi-diskusi dengan melibatkan masyarakat desa/kampung 
(tokoh masyarakat, perangkat desa, kelompok-kelompok lembaga 
masyarakat dan lain-lain), untuk memahami permasalahan desa/
kampung dan menetapkan prioritas program kerja KKN. 

b. Pelaksanaan berbagai kegiatan lapang guna mendukung program 
pembangunan yang sudah direncanakan oleh desa.

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) mengawasi dan mendampingi mahasiswa 
KKN dalam melaksanakan program kerja, menjembatani pelaksanaan program 
kerja KKN antara satu tim mahasiswa KKN dengan tim berikutnya yang 
meneruskan pekerjaan tim terdahulu, serta menjaga keberlanjutan program 
kerja antar angkatan KKN. 

2.9.3 Pelaporan Kegiatan

Laporan KKN Tematik Desa Membangun disusun setelah mahasiswa 
menyelesaikan program KKN. Laporan KKN disusun dengan outline yang 
menggambarkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa 
(perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan), dan hasil-hasil 
pelaksanaan program kerja KKN dengan tetap mengacu pada standar baku 
masing-masing perguruan tinggi. 

Di akhir pelaksanaan kegiatan, mahasiswa mempresentasikan hasil KKN di 
hadapan aparat desa, tokoh masyarakat dan perwakilan dari masyarakat, 
dengan tujuan untuk menjalin komitmen keberlanjutan program oleh desa.

2.9.4 Monitoring dan Evaluasi 

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan tujuan untuk 
mengetahui: a) kesesuaian antara program KKN dengan perencanaan/
program pembangunan desa, b) kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 
KKN, dan c) mengetahui sejauhmana sasaran yang telah ditentukan dapat 
tercapai. Monitoring secara rutin dilakukan oleh perguruan tinggi melalui 
pembinaan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Evaluasi dilakukan oleh 
perguruan tinggi yang bersangkutan (LPPM) bersama dengan Kemendesa 
PDTT. Evaluasi dilakukan 3 kali, pertama pada saat presentasi program kerja 
KKN oleh mahasiswa, kedua dilaksanakan sebelum presentasi laporan akhir 
mahasiswa, dan ketiga dilaksanakan bersamaan dengan presentasi laporan 
akhir mahasiswa kepada pemerintah desa dan masyarakat. Pelaksanaan 
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evaluasi dijelaskan lebih lanjut dalam Panduan Teknis Pelaksanaan KKN Tematik 
Desa Membangun. 

2.9.5 Terminasi (Pemulangan mahasiswa)

Mahasiswa yang telah melaksanakan KKN selama kurang lebih dua bulan dan 
telah menyelesaikan penyusunan laporan KKN Tematik Desa Membangun, dapat 
ditarik kembali ke kampus.

2.10 Materi Pembekalan DPL dan Mahasiswa 

KKN Tematik Desa Membangun dirancang untuk pemberdayaan masyarakat 
agar menjadi subjek dalam pembangunan desa, berbasis lokasi, berdasarkan 
potensi sumber daya dan masalah yang dihadapi masyarakat, dengan 
pendekatan multidisiplin dan interdisipliner. Coaching DPL dan kuliah 
pembekalan mahasiswa secara umum bertujuan agar DPL dan mahasiswa 
peserta KKN memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memfasilitasi 
implementasi UU No. 6/2014 tentang Desa. Secara khusus, setelah mengikuti 
materi pembekalan, DPL dan mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan 
sebagai berikut:

1) Memahami perspektif dan semangat implementasi Undang-Undang Desa;

2) Mampu mengidentifikasi potensi peran-peran yang dapat dikontribusikan 
ke desa;

Presentasi Temuan dari Kegiatan KKN 



M
O

D
EL

 K
U

LI
A

H
 K

ER
JA

 N
YA

TA
 T

EM
AT

IK
 D

ES
A

 M
EM

BA
N

G
U

N

32

3) Mampu menyusun prioritas kegiatan yang sesuai dan mendukung 
perencanaan pembangunan desa;

4) Mampu menyusun dukungan teknis dalam penerapan Undan-Undang 
Desa, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa;

Materi pembekalan meliputi tema: 

1) Pengantar tentang Model KKN Tematik Desa Membangun; 

2) Penjelasan tentang Panduan Teknis Pelaksanaan KKN; 

3) Pengarusutamaan Program Kerja KKN ke dalam Perencanaan Desa; 

4) Penyusunan RPJM Desa

5) Penyusunan RKP Desa

6) Teknik Pengkajian Desa

7) Pemberdayaan Masyarakat; 

8) Kerja sama Desa; 

9) BUM Desa; dan 

Semua materi tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman cara 
pandang baru tentang pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, 
perencanaan pembangunan desa, metode memandu melakukan perubahan, 
memotivasi mahasiswa untuk mencintai desa dan merasa bertanggung

Semua materi tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman cara 
pandang baru tentang pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, 
perencanaan pembangunan desa, metode memandu melakukan perubahan, 
memotivasi mahasiswa untuk mencintai desa dan merasa bertanggung 
jawab terhadap perkembangan desa-desa di Indonesia, serta peneguhan 
hasil pembelajaran dan penyusunan rencana aksi. Materi tersebut dilengkapi 
dengan modul bahan bacaan untuk DPL dan mahasiswa KKN Tematik Desa 
Membangun.

2.11 Tugas Pihak-Pihak yang Bekerja Sama 

Penyelenggaraan KKN Tematik Desa Membangun merupakan kerja sama 
para pihak yang berkepentingan. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam 
penyelenggaraan KKN Tematik Desa Membangun minimal meliputi: Kemendesa 
PDTT, perguruan tinggi, dan pemerintah desa. Tugas masing-masing pihak 
dalam penyelenggaraan KKN Tematik Desa Membangun disajikan pada tabel 
berikut.
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No Lembaga Tugas

1 KEMENDESA 
PDTT

1. Menentukan desa-desa prioritas pembangunan 
sebagai dasar penentuan lokasi KKN

2. Memfasilitasi forum kolaborasi unsur-unsur dari 
Kemendesa PDTT, perguruan tinggi, dan pemerintah 
desa

3. Memfasilitasi pelaksanaan penandatanganan Nota 
Kesepakatan Kolaborasi

4. Pembekalan Dosen Pembimbing Lapangan

5. Menjadi Narasumber pada Pembekalan Mahasiswa

6. Pembinaan dan supervisi program

7. Mendorong peran swasta untuk terlibat dalam 
kegiatan KKN Tematik Desa Membangun terutama 
dalam pengembangan ekonomi lokal dan 
pemanfaatan dana CSR

8. Mendukung pelaksanaan program KKN Tematik Desa 
Membangun

9. Monitoring dan evaluasi

2 PERGURUAN 
TINGGI

1. Mempersiapkan Naskah Kesepakatan Kolaborasi

2. Mengorganisir pelaksanaan KKN Tematik Desa 
Membangun, meliputi:

•	 Pembekalan	mahasiswa

•	 Pemberangkatan	Mahasiswa

•	 Pemetaan	Potensi	dan	Permasalahan	

•	 Menyusun	program	dan	kegiatan

•	 Melaksanakan	program	kerja	KKN

•	 Penyusunan	dan	presentasi	laporan	KKN

•	 Terminasi	(pemulangan	mahasiswa)

3. Menyediakan Tim Supervisor dan Dosen Pembimbing 
Lapangan

4. Menentukan Desa Lokasi KKN bersama Pemerintah 
Daerah berdasarkan desa-desa prioritas pembangunan 
dari Kemendesa PDTT

5. Memberikan laporan KKN  kepada Kementerian Desa 
dan PDTT dan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.

6. Monitoring dan evaluasi
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No Lembaga Tugas

3 PEMERINTAH 
DESA

1. Mengusulkan kepada perguruan tinggi terkait untuk 
program KKN Tematik Desa Membangun dengan 
tembusan ke pemerintah daerah

2. Menyatakan kesediaan menerima program KKN kepada 
perguruan tinggi

3. Memfasilitasi akomodasi peserta KKN

4. Memfasilitasi pertemuan/rapat/diskusi di tingkat desa

5. Memastikan pelaksanaan rencana tindak lanjut yang 
disepakati bersama masyarakat

Mekanisme dalam operasionalisasi KKN dirancang agar peran desa menjadi lebih 
aktif dalam pelaksanaan KKN. Desa secara proaktif mengusulkan permohonan 
bantuan secara tertulis kepada Kementerian Desa untuk mendukung 
pelaksanaan KKN di desanya, dengan menyampaikan hal-hal yang perlu 
dibantu/didampingi melalui pelaksanaan KKN, serta menyatakan kesediaan 
desa memfasilitasi KKN dan mensinergikan program kerja KKN ke dalam 
program pembangunan desa. Perguruan tinggi membantu Kemendesa PDTT 
dalam memverifikasi usulan desa, serta mendampingi desa dengan dukungan 
Kemendesa PDTT. 

2.12 Dukungan Sumber Daya 

Penyelenggaraan KKN Tematik Desa Membangun didukung dengan sumber 
daya (sumber daya manusia, dana, dan sumber daya lainnya) secara bersama 
oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan KKN (cost sharing). 
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BAB 3 PENUTUP

Model KKN Tematik Desa Membangun ini disusun dan dirumuskan sebagai 
bagian dari kepedulian bersama untuk bersama-sama mengatasi persoalan 
desa dan perdesaan, baik dalam diskursus membangun desa atau desa 
membangun sesuai amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang 
Desa. Model ini ke depan perlu terus dikembangkan, disempurnakan, dan 
dilaksanakan secara sinergis, antara Pemerintah (Kemendesa PDTT) dan 
Perguruan Tinggi. KKN Tematik ini dapat menjadi inisiatif bagi munculnya 
gerakan bersama membangun desa. KKN juga dapat menjadi kekuatan untuk 
mendorong kembali semangat dan nilai-nilai gotong royong dalam masyarakat 
desa, maupun gotong royong antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam 
memajukan kehidupan masyarakat desa di seantero bumi Indonesia. 
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