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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Sungai Citarum merupakan salah satu sungai yang berada di Provinsi Jawa 

Barat yang melintasi Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, Kabupaten 

Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan sebagian 

Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten 

Sumedang, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bogor. Saat ini sungai Citarum 

mendapat permasalahan yang begitu kompleks diantaranya “Krisis air bersih, 

pencemaran tinggi, limbah rumah tangga dan industri, banjir, sendimentasi, krisis 

ketersediaan energi” (Bappenas, 2015). Bahkan sungai Citarum menurut Bank 

Dunia - National Geographic Indonesia (2018) mendapat predikat sebagai 

“Sungai terkotor di dunia”. Hal tersebut sempat menjadi viral di media sosial dan 

banyak mendapat sorotan dari media asing tentang kondisi sungai Citarum yang 

membuat pemerintah dan masyarakat merasa sangat prihatin dengan keadaan 

tersebut. Sungai Citarum seyogyanya memiliki potensi yang begitu banyak 

sehingga dapat membatu bagi semua elemen kehidupan, dan jika semua potensi 

dapat diberdayakan dengan semaksimal mungkin tidak menutup kemungkinan 

Daerah Aliran Sungai Citarum menjadi magnet daya tarik bagi semua kalangan. 

Untuk itu seharusnya DAS bisa dijaga dengan sebaik-baik nya sebagai salah satu 

kekayaan yang bisa dimanfaatkan dan digunakan sebijak mungkin. 

 Menurut Kementrian Riset dan Teknologi (2018) potensi yang dimiliki 

sungai Citarum yaitu data jumlah penduduk di wilayah sungai Citarum  sebanyak 

25.301.837 jiwa, daerah aliran sungai sepanjang 269 km dan luas sekitar 695.500 

hektar, air yang melimpah, produksi padi Jawa Barat mencapai 11.644.899 ton 

pada 2015, (sebesar 15,41% dari  total produksi nasional, yakni 75.550.000 ton), 

420 ribu hektar tanaman padi, irigasi padi di Kabupaten Karawang, Purwakarta, 

Cianjur, Subang, dan Indramayu, Listrik sebesar 2.585 Megawatt untuk Jawa dan 

Bali, ekosistem hutan pegunungan di wilayah Daerah Aliran Sungai Citarum 

adalah habitat sekitar 56% flora dan fauna jenis endemik Pulau Jawa, memenuhi 

kebutuhan air baku bagi 80% penduduk DKI Jakarta dan tiga waduk besar: 
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Saguling, Cirata, dan Jatiluhur. Dari data tersebut sangat jelas bahwa begitu kaya 

nya sungai Citarum dalam mempengaruhi kehidupan yang seharusnya kita jaga 

dan lestarikan. 

 Atas permasalahan kompleks tersebut pemerintah selaku pemangku 

kebijakan sudah tentu menjadi pemegang wewenang tertinggi dalam membuat 

regulasi untuk bergerak cepat dalam pemulihan DAS dengan melakukan berbagai 

upaya untuk mengurangi permasalahan sungai Citarum. Presiden Republik 

Indonesia mengatakan “Ini pekerjaaan besar, tidak mungkin dikerjakan satu atau 

dua hari, sebulan dua bulan. Kita akan selesaikan dalam waktu 7 tahun” (Joko 

Widodo, 2018). Maka dari itu Presiden dengan keseriusannya mengeluarkan 

Perpres No. 15 tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan 

Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. 

Pertimbangan yang dilakukan dalam Perpres No. 15 tahun 2018 tentang 

Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai 

Citarum yaitu:  

1. Sungai Citarum merupakan sungai strategis. 

2. Telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan 

kerugian yang besar terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, ekosistem, sumber 

daya lingkungan.  

3. Perlu langkah-langkah percepatan dan strategis secara terpadu untuk 

pengendalian dan penegakan hukum, yang mengintegrasikan kewenangan 

antar lembaga, pemerintah dan pemangku kepentingan guna pemulihan DAS 

Citarum. 

Kemudian implementasi dalam Perpres No. 15 tahun 2018 tentang 

Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai 

Citarum dilakukan oleh berbagai kementerian dan salah satunya yaitu 

Kemenristekdikti melalui perguruan tinggi (universitas) dengan memfasilitasi 

riset dan keikutsertaan akademisi dalam inovasi pengendalian DAS Citarum, serta 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik guna membantu pemerintah dalam 

menanggulangi permasalahan yang ada di sungai Citarum. Menurut data statistik 

pendidikan tinggi tahun 2017 jumlah perguruan tinggi negeri dan swasta yang 

dilibatkan untuk perbaikan Citarum sebanyak 392 perguruan tinggi di Jawa Barat 
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dan 323 perguruan tinggi di Jakarta dengan total sebanyak 183.723 ribu 

mahasiswa di Jawa Barat dan 1.084.123 mahasiswa di DKI Jakarta. Dari data 

tersebut bisa dibayangkan percepatan pengendalian Citarum Harum bisa lebih 

cepat dengan melalui salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian 

kepada masyarakat dengan melibatkan warga negaranya (Civic Enggagement). 

Perguruan tinggi sebagai sarana pendidikan tentu menjadi alat bagi mahasiswa 

untuk memiliki berbagai pendalaman kemampuan dan kompetensi secara teori 

dan implementasi yang bisa didapatkan didalam kelas atau pun luar kelas. Salah 

satu peran perguruan tinggi dengan melibatkan mahasiswa terhadap permasalahan 

DAS Citarum yaitu melalui program Kuliah Kerja Nyata. Kuliah Kerja Nyata 

merupakan gambaran dari Civic enggagment atau bisa dikatakan keterlibatan 

warga negara dalam berbagai hal, karena dalam pembelajaran Pkn pun ditegaskan 

bahwa warga negara yang baik perlu memiliki peran dalam keterlibatannya di 

masyarakat untuk memecahkan permasalahan. Carpini dan Keeter (dalam 

Anggraeni, 2016, hlm. 47) mengatakan bahwa Civic enggagment adalah 

“Individual and collective action designed to identify and adress issue on public 

concern” Dari konsep diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa intinya adalah tentang 

bagaimana seseorang atau kelompok mengatasi suatu permasalah publik. 

Kuliah Kerja Nyata  (KKN) yaitu salah satu kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat oleh mahasiswa secara berkelompok dengan pendekatan lintas 

keilmuan pada waktu dan daerah tertentu yang diatur dan diselenggarakan oleh 

pihak perguruan tinggi di bawah naungan Menteri Riset, Teknologi, dan 

Perguruan Tinggi. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung antara 40 

hari atau lebih yang dilakukan di daerah setingkat desa dengan beberapa 

mahasiswa berbeda jurusan dalam satu kelompok. Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan Nasional pada pasal 

20 ayat 2 menyatakan bahwa: “Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan 

pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat”. Jadi di Indonesia telah 

diwajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan KKN sebagai bagian 

kegiatan mahasiswa yang memadukan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu: 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
https://id.wikipedia.org/wiki/Mahasiswa
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengabdian
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Mengkaji tentang Kuliah Kerja Nyata (KKN), saat ini di Universitas 

Pendidikan Indonesia memiliki banyak tema yang menjadi opsi pelaksanaan 

Kuliah Kerja Nyata diantaranya yaitu: Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA), 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 

Pendidikan, Desa Wisata (DW), Revolusi Mental (RM), Rumah Pintar (RP), 

Terpadu Mahasiswa – TNI, Kampung KB, SMK IPM, Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat (PKBM), Pengenalan Budaya Indonesia Berbasis Pendidikan di Luar 

Negeri, dan yang paling terbaru dan sedang digalakan yaitu dengan tema Kuliah 

Kerja Nyata tematik Citarum Harum. 

Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum merupakan kegiatan 

mahasiswa dalam mendukung program pelestarian lingkungan hidup di wilayah 

Jawa Barat terutama di bantaran sungai Citarum dengan harapan melalui program 

ini, maka permasalahan mengenai Citarum dapat teratasi (LPPM, 2018). Kuliah 

Kerja Nyata tematik Citarum Harum merupakan tema yang baru pada tahun 2018 

dengan melibatkan mahasiswa untuk terjun langsung ke lapangan untuk 

memberikan kontribusi nyata dengan pemahaman yang dimililki guna 

mengedukasi masyarakat sekitar DAS. Mahasiswa sebagai agen perubahan 

diharap mampu memberikan bukti konkritnya dengan membantu pola kebiasaan 

masyarakat sekitar DAS untuk menjaga Sungai Citarum. Pada pelaksanaan di 

lapangan, mahasiswa berada dalam masyarakat baru dan heterogen sehingga 

mahasiswa harus mampu menghadapi keadaan sehingga secara tidak langsung 

dituntut untuk memiliki berbagai kemampuan baik hard skiil dan soft skill. 

Kemampuan hard skill digunakan sebagai implementasi dari materi yang 

didapatkan dalam pembelajaran di kelas, sedangkan soft skill mahasiswa harus 

dicari di luar kelas. Apalagi pada era saat ini mahasiswa harus mampu memiliki 

kecakapan dalam menggunakan soft skill. Program KKN tematik Citarum Harum 

diharapkan memiliki luaran timbal balik yaitu terbantunya pemerintah dan 

masyarakat oleh mahasiswa, dan mahasiswa mendapatkan pembelajaran 

bermakna dalam program KKN. 

Berkaitan dengan luaran lain, program KKN tematik Citarum Harum ini 

diharapkan mampu memenuhi beberapa kriteria hingga dikatakan efektif, seperti 

memenuhi aspek pemahaman, adanya perubahan sikap dan perilaku, serta 
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meningkatnya keterampilan mahasiswa. Keterampilan  yang dimaksud di 

antaranya dapat menumbuhkan kompetensi soft skill abad 21 yaitu: “Beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan 

bangsa, 4 C (Komunikatif, Kolaboratif, Kritis dan Kreatif), fleksibel dan adaptif, 

keterampilan sosial dan budaya, produktif dan akuntabel, kepemimpinan & 

tanggung jawab, inovasi, berfikir kritis menyelesaikan masalah, melek informasi, 

melek media dan melek TIK” (Partnership for 21st Century, 2015). Jika 

disimpulkan bahwa KKN tematik Citarum merupakan bagian dari keterlibatan 

mahasiswa sebagai warga negara terhadap permasalahan publik. Pola 

penyelesaian permasalahan inilah yang diharapkan ketika pelakasanaan KKN 

sebagai cikal bakal pertumbuhan soft skill pada mahasiswa, khususnya mahasiswa 

Universitas Pendidikan Indonesia dalam menghadapi abad 21 yang semakin maju. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul 

“Pengaruh KKN Citarum Harum dalam Menumbuhkan Kompetensi Soft Skills 

Abab 21 pada Mahasiswa UPI” 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana persepsi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia terhadap 

KKN tematik Citarum Harum? 

2. Adakah hubungan antara KKN tematik Citarum Harum dengan kompetensi 

soft skills Abad 21? 

3. Bagaimana pengaruh KKN tematik Citarum Harum dalam menumbuhkan 

kompetensi soft skills Abad 21 pada mahasiswa UPI? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini yaitu untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian 

yang dilakukan, maka tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui persepsi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia terhadap 

KKN tematik Citarum Harum 

2. Mengetahui adakah hubungan antara KKN tematik Citarum Harum dengan 

kompetensi soft skills Abad 21 
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3. Mengetahui bagaimana pengaruh KKN tematik Citarum Harum dalam 

menumbuhkan kompetensi soft skills Abad 21 pada mahasiswa UPI 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi berbagai pihak, dan 

manfaat yang diharapkan antara lain: 

1. Secara Teoritis  

 Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian 

ilmiah serta sumbangan pikiran dalam program KKN, khususnya dalam dampak 

kompetensi yang dihasilkan melalui program KKN serta menjadi acuan bagi 

peneliti selanjutnya. 

2. Secara Praktis  

a) Peneliti 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari berbagai pihak. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi peneliti terkait  

program KKN serta pengaruh nya terhadap soft skills yang dikaji di lapangan 

b) Mahasiswa 

 Penelitian ini juga diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi 

bagi mahasiswa yang akan melakukan program pengabdian, selain itu semoga 

mahasiswa mampu memahami pentingnya pengalaman KKN sebagai wahana 

untuk menumbuhkan kemampuan dan keterampilan soft skill yang dimiliki 

c) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat (LPPM) mampu menjadikan bahan evaluasi dalam 

menyelenggarakan program KKN. Menjadikan KKN sebagai fasilitas bagi 

mahasiswa untuk menghadapi kehidupan bermasyarakat dalam menunjang 

kompetesi yang dimasa yang akan datang. 

3. Secara Kebijakan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan arahan kebijakan bagi 

program Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum dalam memberikan dampak 

terhadap masyarakat tentang pengendalian Daerah Aliran Sungai Citarum, selain 

itu lebih khusus dalam upaya menumbuhkan kompetensi soft skills terhadap 

mahasiswa. 
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4. Secara Isu serta Aksi Sosial 

Penelitian ini diharap memberikan informasi kepada semua pihak 

mengenai pentingnya menjaga sungai Citarum dan pentingnya memiliki 

kompetensi soft skills pada mahasiswa, sehingga bisa menjadi bahan masukan 

bagi lembaga-lembaga tentang pentingnya pelestarian sungai Citarum serta 

kompetensi soft skills yang harus dimiliki mahasiswa. 

1.5. Struktur Organisasi Skripsi 

Dalam memberikan gambaran yang lebih jelas tentang skripsi ini, penulis 

sajikan uraian dari sistematika skripsi yang sudah ditetapkan berdasarkan 

Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 3260/UN40/HK/2018 

tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI Tahun Akademik 2018 sebagai 

berikut. 

Bab I pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang penelitian, 

rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat/ signifikasi penelitian, dan 

struktur organisasi skripsi. Latar belakang merupakan alasan yang mendasari 

dilakukannya penelitian. Dalam pendahuluan menjelaskan juga rumusan masalah 

penelitian, tujuan dan manfaat dilaksanakannya penelitian. Sedangkan struktur 

organisasi skripsi merupakan susunan perencanaan dalam pembuatan skripsi. 

Bab II kajian pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan 

hipotesis penelitian. Kajian pustaka berisi teori yang sedang dikaji yaitu konsep 

dasar Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum dan kompetensi soft skills serta 

kedudukan masalah penelitian dalam bidang ilmu yang diteliti. Penelitian 

terdahulu merupakan penelitian yang relevan dengan bidang yang diteliti, 

termasuk prosedur, subjek dan temuannya. Kerangka pemikiran merupakan 

tahapan yang ditempuh dalam merumuskan hipotesis dengan mengkaji hubungan 

teoritis antara variabel penelitian, setelah hubungan variabel tersebut didukung 

oleh teori yang dirujuk barulah hipotesis dapat dirumuskan. Hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap masalah yang dirumuskan dalam penelitian. 

Bab III metode penelitian, berisi penjabaran yang rinci mengenai metode 

penelitian yang terdiri dari desain penelitian, metode dan pendekatan penelitian, 

partisipan penelitian, populasi/ sampel penelitian, instrumen penelitian, prosedur 

penelitian dan analisis data. 
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Bab IV temuan dan pembahasan. Bagian pertama, menguraikan hasil 

perhitungan dan analisis yang diperoleh melalui pengumpulan data/ angket 

terhadap indikator-indikator variabel penelitian. Sedangkan untuk bagian kedua, 

menyajikan pembahasan hasil penelitian, dan pemaknaan peneliti terhadap hasil 

analisis temuan penelitian. 

Bab V simpulan, implikasi dan rekomendasi, menguraikan mengenai 

kesimpulan penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya serta saran-saran 

yang diberikan peneliti sebagai sumbangan pemikiran yang dapat digunakan 

untuk kepentingan lembaga maupun kepentingan lainnya. 


