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1. KKP DAN PROFESIONALISME 
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ILMU 
PENGETAHUAN 

DAN 
TEKNOLOGI 

Globalisasi 

Demokratisasi- 
Desentralisasi 

“Bussines as usual” 

Holistic- 
Transdiciplinary 

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 

 Mengeluarkan “output” yang 
berorientasi keilmuan; 

 Profesional yang memiliki kemampuan 
dasar sesuai spesialisasinya; 

 Mandiri; 

 Mampu bekerjasama inter-disiplin 
maupun trans-disiplin; 

 Mampu mengembangkan inovasi serta 
membantu masyarakat memecahkan 
masalah-masalah dalam mencapai 
kesejahteraan hidupnya. 
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“PEMBELAJARAN PARTISIPATIF” 

 Pembelajaran partisipatif perlu didekati 
secara holistik dengan fokus atau “core” 
pengembangan ilmu pengetahuan dari 
berbagai matakuliah, dalam hal ini 
“core” nya adalah  “local comunities and 
institutions” pada masyarakat pertanian 
dan perdesaan (ontologi) 

 Metode ilmiah (epistemologi) dalam 
pembelajaran partisipatif dikembangkan 
dalam spektrum interdisiplin-
transdisiplin dengan menggunakan 
teknik-teknik kajian bersama 
(cooperative inquiry) (Heron, 1996) 

• Kemudian nilai kegunaan (aksiologi) dari 
pembelajaran partisipatif tersebut 
adalah meningkatkan profesionalisme 
dan pemberdayaan (community and 
stakeholdes  empowerment). 

• Salah satu manifestasi pembelajaran 
partisipatif dan pengembangan proses 
interaksi dan relasi dengan berbagai 
stakeholders dalam struktur kurikulum 
pendidikan tinggi adalah “Kuliah Kerja 
Profesi” (KKP).  

“PEMBELAJARAN PARTISIPATIF” 
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KKP  = “PEMBELAJARAN PARTISIPATIF” 

Local community 

Local institutions 

Stakeholders 

Link and Match 

Dalam KKP, IPB 
membangun 
“KERJASAMA” 

KKP  = “PEMBELAJARAN PARTISIPATIF” 

Expertise 

Responsibility 

Coorporateness 

Output  (pelaku dan penggerak 
perubahan sosial) 

Kompetisi di ajang globalisasi 

Dalam KKP, 
mahasiswa 

mengembangkan 
“PROFESIONALISME” 
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2. PROFESIONALISME DAN 

PEMBERDAYAAN 

• Pendidikan berfungsi sebagai sarana 
pemberdayaan individu dan 
masyarakat guna menghadapi masa 
depan. 

• Apa yang diperoleh masyarakat dan 
institusi lokal (local institution and 
community), yang dalam kondisi tidak 
berdaya (powerless),  sebagai ajang 
pembelajaran partisipatif melalui 
kuliah kerja profesi tersebut? 
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PEMBERDAYAAN 

 “Penting bagi institusi pendidikan untuk 
melawan ketidakadilan dan kesenjangan 
karena bagi institusi pendidikan 
perlawanan tersebut tidak hanya 
memberdayakan kaum tertindas tetapi 
menunjukkan gerakan kualitas 
pendidikan yang lebih baik.......” (Freire, 
1984) 

 “......enabling and empowering the poor 
through ‘reversals in management’ of 
dominant paradigms of development 
which involves shifting power and 
initiatives downwords and outwords” 
(Chambers, 1987) 
 

 Aktivitas “kebijakan dan perencanaan”,  

 “Aksi sosial dan politik”, dan  

 “Pendidikan dan penyadaran”. 

 KKP = “pendidikan dan penyadaran” 

 Memasukkan gagasan-gagasan peningkatan 
kesadaran kritis (conscientization), 
membantu masyarakat memahami struktur 
dan kultur masyarakat, dan memberikan 
masyarakat “amunisi” untuk melakukan 
perubahan yang efektif dan berkelanjutan. 

 

PEMBERDAYAAN 
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 Pembelajaran partisipatif kuliah 
kerja profesi menempatkan konsep 
pemberdayaan tidak hanya secara 
individual (individual self 
empowerment) akan tetapi juga 
secara kolektif (collective self 
employment), dan semua itu harus 
menjadi bagian aktualisasi dan 
koaktualisasi eksistensi manusia dan 
kemanusiaan. 

 Manusia dan kemanusiaanlah yang 
menjadi tolok ukur normatif, 
struktural, dan substansial 
 

KKP DAN PEMBERDAYAAN 

 Menempatkan pemberdayaan 
sebagai bagian dari upaya 
membangun eksistensi individu, 
keluarga, institusi, komunitas, 
dan masyarakat pertanian dan 
perdesaan dalam kerangka 
proses aktualisasi kemanusiaan 
yang adil dan beradab, yang 
terwujud dalam berbagai medan 
kehidupan, salah satu 
diantaranya adalah pendidikan. 

 

KKP DAN PEMBERDAYAAN 
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• Pemberdayaan dalam konteks kuliah kerja 
profesi dan profesionalisme adalah: 
upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang 
adil dan beradab menjadi semakin efektif 
secara struktural, baik dalam kehidupan 
individu, keluarga, kelembagaan, komunitas, 
dan masyarakat pertanian dan perdesaan 
dalam bidang pendidikan, politik, ekononomi, 
dan lain-lain. 
 

KKP DAN PEMBERDAYAAN 

Mistifikasi 

Asing 

Property eksklusif milik profesional 

Sulit diakses oleh masyarakat 

Terpisah dari konteks budaya lokal 

PROFESIONALISME = MEMBERDAYAKAN? 
(KERAGUAN) 
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LANGKAH-LANGKAH TERHADAP 
PROFESIONALISME VS PEMBERDAYAAN 

1. Melalui kesadaran diri, institusi perguruan 
tinggi beserta civitas academica nya dan 
khususnya mahasiswa kuliah kerja profesi 
yang baik akan memiliki suatu derajat tinggi 
atas cakrawala diri dan akan menjadi sadar 
terhadap berbagai bahaya dari 
penyalahgunaan kekuasaan, dan secara 
konstan akan merefleksikan berbagai 
hubungan kekuasan yang terlibat dalam 
kuliah kerja profesi tersebut.  Selanjutnya, 
mereka juga dituntut memiliki kemampuan 
mengambil tindakan efektif untuk 
mencegah berbagai masalah yang terjadi. 

2. Menjamin bahwa berbagai keputusan, 
proses, dan program bukan merupakan 
hasil dari inisiatif mahasiswa kuliah kerja 
profesi secara individual atau kolektif, 
namun dikendalikan dan dimiliki oleh 
masyarakat. 

3. Mahasiswa (individual atau kolektif) 
secara aktual terlibat menjadi “anggota” 
atau “warga” masyarakat itu sendiri, 
sehingga dengan begitu berbagai 
kesempatan seorang pekerja sangat 
terikat pada berbagai kesempatan dari 
suatu masyarakat 

LANGKAH-LANGKAH TERHADAP 
PROFESIONALISME VS PEMBERDAYAAN 
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3. AKSI YANG BERTEORI 

 Dipandang perlu mengkonstruksi 
kerangka pemikiran atau abstraksi 
terhadap suatu kuliah kerja profesi 
mahasiswa yang selain mampu 
menghasilkan output dari tindakan 
yang profesional,  juga melakukan 
proses-proses pemberdayaan 
masyarakat dan stakeholder lainnya. 
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 “Ilmu yang cocok dengan realita” 

 Proses “dari praktik ke teori dan ke 
praktik yang berteori”; 

 Dari aksi-refleksi-aksi-refleksi-aksi; 

 Aksi perlu dikritisi dengan teori, 
sebaliknya teori dikritisi dengan 
aksi dan seterusnya. 

AKSI YANG BERTEORI? 

 Dalam “aksi yang berteori”, secara 
epistemologi atau metode ilmiah 
kuliah kerja profesi  bergerak dalam 
spektrum interdisiplin-transdisiplin, 
aktivitas kuliah kerja profesi yang 
merupakan proses pembelajaran 
partisipatif secara kolektif mampu 
membangun proses komunikasi 
dialogis untuk menekan beban atau 
kendala akibat pengkotakan disiplin 
ilmu.  
 

AKSI YANG BERTEORI DALAM KKP 
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 Dari sisi praktik berlangsung upaya-
upaya untuk membangun proses-
proses kerjasama, kemitraan, dan 
kolaborasi antar-stakeholder dan 
antar-kelembagaan,  

 Dari segi “teori” nya dalam konteks 
kuliah kerja profesi hendaknya selalu 
diasah secara berkelanjutan 
berdasarkan hasil aksi yang 
kemudian direfleksikan untuk 
mengaktualisasikan matakuliah dan 
ramuan matakuliah 

AKSI YANG BERTEORI DALAM KKP 

 Kuliah kerja profesi adalah proses 
pembelajaran partisipatif mahasiswa 
dan institusi perguruan tinggi untuk 
membangun profesionalisme dan 
melaksanakan proses-proses 
pemberdayaan melalui aksi yang 
berteori.   

 Dengan demikian, kuliah kerja profesi 
(KKP) dan pemberdayaan dapat dapat 
dikonstruksikan dalam kerangka 
“Pembelajaran Partisipatif dengan 
Aksi yang Berteori”.    
 

FILOSOFI KKP 



5/1/2012 

13 

Terimakasih banyak… 
 

Fredian Tonny 
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frediantonny@yahoo.com 
http://skpm.fema.ipb.ac.id 
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