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Latar Belakang Laporan Akhir Mahasiswa Universitas Bangka Belitung

sebagai salah satu eksponen pembaharuan bangsa dan pembangunan baru

misi intelektual berkewajiban dan bertanggung jawab mengembangkan

pengetahuan keilmuan Universitas Bangka Belitung sebagai salah satu

sarana pendidikan. KKN atau kuliah kerja nyata adalah salah satu kegiatan

akademik yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa yang berada dalam

lingkup Universitas Bangka Belitung sebagai kegiatan intrakurikuler yang

memadukan tridharman perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat. Tri Dharma Perguruan Tinggi Kuliah Kerja

Nyata (KKN), yang merupakan sarana pembinaan bagi mahasiswa dalam

mengimplementasikan teoriilmu yang didapat selama dibangku

perkuliahan. Anik Ghufron, dkk (2015: 1) mengemukakan bahwa kegiatan

KKN memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan

metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa,

dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Mahasiswa dan masyarakat

saling berinteraksi secara sinergis untuk saling menerima, memberi, dan

saling asah, asih, asuh. Pelaksanaan KKN iniberlangsung selama satu bulan

yang dimulai pada tanggal 11 Juli sampai 20Agustus 2019 dan berlokasi di

Desa Kurau, Kecamatan Koba,Kabupaten Bangka Tengah. Dengan

diselenggarakan kegiatan ini, mahasiswa turutberpartisipasi menjadi bagian

dari pembangunan Desa tersebut, sehinggapelaksanaan kegiatan KKN yang

diselenggarakan oleh Universitas Bangka Belitungdapat berjalan secara

optimal. Mahasiswa yang ikut kegiatan KKN diharapkandapat mewujudkan

visi dan misi Universitas Bangka Belitung sehingga mendapatkantanggapan

yang baik dari masyarakat di desa tersebut.Bagi masyarakat sasaran,

kehadiran mahasiswa diharapkan mampu memberikan motivasi dan inovasi

dalam bidang pembangunan. Hal ini selaras dengan fungsi perguruan tinggi

sebagai agen pembaharu. Oleh karena itu, mahasiswa harus dapat bertindak

sebagai jembatan (komunikator) dalam proses pembangunan dan penerapan

ipteks pada khususnya.

PERMASALAHAN

PROGRAM

Kesimpulan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan tempat atau wahana bagi
mahasiswa untuk belajar hidup di masyarakat. Dengan adanya KKN ini
diharapkan mahasiswa dapat berperan dan berpartisipasi secara aktif
dalam masyarakat sebab di dalam masyarakat bukan ilmu saja yang
diterapkan tetapi bagaimana cara kita berbaur dengan masyarakat.
Pelaksanaan kegiatan KKN di Desa Kurau memiliki beberapa program utama
yaitu membuat kampung pelangi nelayan desa Kurau, pengecatan dermaga,
pengecatan taman, membuat penomoran rumah, aturan keselamatan,
tempat sampah, pojok wisata, buku, video dokumenter, web bahasa inggris,
dan sanitasi. Selain utama juga terdapat program tambahan antara lain
mengajar PBB, english fun,dan seminar-seminar. Dalam pelaksanaan
program di atas, ada beberapa faktor yang mendukung dan/atau
menghambat pelakasanaanya. Adapun faktor yang mendukung meliputi
dukungan masyarakat seperti dukungan dana, tenaga, atau sikap
membutuhkan akan program yang dijalankan. Adapun faktor penghambat
meliputi keterbatasan waktu, failitas pendukung dan personil tim KKN yang
menyebabkan beberapa pelaksanaan program belum maksimal. Terlepas
dari faktor-faktor tersebut, seluruh program KKN yang telah direncanakan
sebelumnya telah tercapai 100% dalam pelaksanaanya.

Saran Dapat menyempurnakan program mahasiswa KKN yang belum sesuai
dan melanjutkan program–program yang berkelanjutan. Program–program
yang telah dilaksanakan mahasiswa KKN semoga dapat diteruskan dan
dikembangkan serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat
setempat.
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