






pembelajaran di STKIP PGRI Situbondo dalam rangka mewujudkan 

masyarakat yang sadar akan pandemi Covid-19. 

2. Memperkuat produktivitas mahasiswa di rumah masing-masing dalam 

rangka pemberdayaan kepada masyarakat berbasis pengabdian masyarakat 

dalam mencegah penyebaran Covid-19 dengan tetap mengikuti secara ketat 

protokol kesehatan Covid-19. 

3. Meningkatkan kesempatan mahasiswa untuk bekerja sama dengan 

masyarakat sekitar selama masa pandemi Covid-19 untuk tetap concern 

dengan isu-isu aktual pemberdayaan masyarakat. 

C. Tema 

Tema Kuliah Kerja Nyata (KKN) kali ini adalah “KKN Tematik Berbasis 

Pendidikan Masyarakat dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19”. 

D. Luaran 

Luaran dari kegiatan KKN ini adalah 

1. Produk multimedia berupa layanan kepada masyarakat atau produk 

pengabdian lain sesuai dengan kreativitas mahasiswa. 

2. Produk dokumen berupa narasi laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tentang 

layanan kepada masyarakat atau tema-tema lain sesuai dengan kreativitas 

mahasiswa. 

E. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dari kegiatan KKN ini adalah 

1. Tersedianya produk multimedia berupa video dokumenter tentang layanan 

kepada masyarakat atau produk pengabdian lain sesuai dengan kreativitas 

mahasiswa. 

2. Tersedianya dokumen berupa laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tentang 

layanan kepada masyarakat atau tema-tema lain sesuai dengan kreativitas 

mahasiswa. 

F. Prinsip Dasar KKN 

Prinsip dasar kegiatan KKN ini adalah 

1. Partisipasi. Melibatkan masyarakat secara aktif sebagai subyek di dalam 

suatu program, mulai dari perancangan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, 

pelaporan, dan diseminasi. 



2. Pemberdayaan. Memperhatikan pengetahuan, pengalaman, kebutuhan, dan 

kehendak serta mendayagunakan potensi yang dimiliki masyarakat mitra 

pengabdian untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang 

dimiliki serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. 

3. Kemitraan. Menjalin kerjasama dan jejaring pengabdian kepada 

masyarakat dengan berbagai pihak berdasarkan kesetaraan, keterbukaan 

dan saling menguntungkan. 

4. Keberlanjutan. Merancang bantuan pengabdian kepada masyarakat 

terintegrasi secara berkelanjutan dan mandiri dengan atau tanpa bantuan 

dari pihak manapun. 

5. Kesukarelaan. Bersedia melakukan program dan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat tanpa paksaan, baik atas prakarsa sendiri maupun atas 

permintaan masyarakat dan pihak lain. 

6. Kebermanfaatan. Setiap program dan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat harus bermanfaat seluas-luasnya bagi semua pihak, baik dari 

segi keilmuan, sosial, ekonomi, politik, budaya dan manfaat lainnya bagi 

pengembangan masyarakat ke depan. Manfaat pengabdian adalah untuk 

mendorong masyarakat mengembangkan aset mereka. 

7. Keterkaitan ilmu dan amal. Menjadikan program dan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat sebagai implementasi dari pembelajaran dan penelitian 

untuk mendukung transformasi sosial. 

G. Bentuk Kegiatan 

Mahasiswa bisa memilih minimal dua atau lebih bentuk kegiatan Kuliah 

Kerja Nyata (KKN) berikut ini. 

1. Relawan Covid-19. Mahasiswa dapat membuat video dokumenter dan 

laporan KKN tentang menjadi relawan Covid-19, seperti menjadi petugas 

penyemprotan desinfektan, petugas pada posko check-point Covid-19, dan 

sejenisnya. 

2. Penggalangan Donasi Covid-19. Mahasiswa dapat membuat video 

dokumenter dan laporan KKN penggalangan donasi untuk diberikan kepada 

masyarakat yang terdampak secara ekonomi selama masa pandemi Covid-

19. 



3. Layanan Kelompok Belajar. Mahasiswa dapat membuat video dokumenter 

dan laporan KKN tentang menjadi layanan kelompok belajar di rumah untuk 

mengatasi kesulitan belajar siswa SD, SMP, atau SMA selama masa pandemi 

(1 kelompok belajar maksimal 3 siswa) dengan tetap mematuhi protokol 

kesehatan, yaitu memakai masker, hand sanitizer, dan menjaga jarak minimal 1 

meter (physical distancing). 

4. Produk pengabdian lain. Mahasiswa dapat membuat video dokumenter dan 

laporan KKN tentang penyuluhan dari rumah ke rumah atau melalui video 

yang berisi konten tentang dan pencegahan penyebaran Covid-19, misalnya: 

a. Pengenalan virus Covid-19, penularannya, dampaknya bagi kesehatan, 

dan pencegahannya; 

b. Pengenalan ciri-ciri infeksi Covid-19, pengenalan satgas Covid-19 

setempat, dan pengenalan rumah sakit rujukan setempat; 

c. Pembuatan desinfektan; 

d. Pembuatan anti-septic; 

e. Pembuatan  masker; 

f. Pengenalan aneka buah dan sayuran yang dapat meningkatkan sistem 

imun, serta kadar dan cara mengkonsumsinya sehari-hari dan pada masa 

puasa; 

g. Pengenalan pentingnya isolasi bagi ODP baik mandiri di rumah 

maupun di lokasi khusus, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan 

selama masa isolasi, makanan dan minuman yang dikonsumsi selama 

masa isolasi dan cara menghilangkan kebosanan selama masa isolasi; 

h. Pentingnya membangun sikap yang baik dan benar berdasarkan aturan 

pemerintah dan agama ketika terdapat salah satu anggota keluarga, 

tetangga, dan masyarakat yang terinfeksi Covid-19 agar tidak terjadi 

diskriminasi dan stigma buruk; 

i. Pengenalan perilaku Rasulullah dan para sahabat ketika terjadi wabah 

menular; 

j. Pengenalan amalan/do’a-do’a, bacaan, dan tata cara sholat hajat agar 

terhindar dari virus Covid-19; 

k. Pengenalan status hukum dan dalil hukum Islam tentang kebolehan 



meninggalkan sholat jum’at demi menghindari virus corona; 

l. Pengenalan pentingnya hidup hemat dan peningkatan solidaritas 

bersama agar bisa bertahan selama masa pandemi; 

m. Pengenalan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa menghasilkan nilai 

tambah yang bisa dilakukan selama masa pandemi; 

n. Pengenalan cara menghindari penularan virus corona bagi masyarakat 

yang pekerjaannya tidak bisa dilakukan di rumah, seperti petani, 

peternak, pedagang keliling, dan sebagainya. 

H. Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan KKN minimal 40 jam yang dilaksanakan selama 6 

minggu (terjadwal). 

I. Persyaratan Mengikuti KKN 

1. Mahasiswa telah memprogram KKN. 

2. Mahasiswa telah menempuh minimal 100 SKS. 

3. Mahasiswa tidak memiliki tanggungan SPP sampai bulan April 2020. 

J. Alur Kegiatan KKN 

 Berikut ini alur kegiatan KKN: 

1. Membayar biaya pendaftaran KKN sebesar Rp 350.000,- 

2. Mengisi formulir pendaftaran KKN dengan mengisi biodata diri, meng-

upload form KRS, RHS, dan sertifikat PKL 2019 dalam format pdf. di 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9GtaK18Hpg7ezrio5LW6TJ

rotvDMpmikkXNj00Zd29c5kaQ/viewform?usp=sf_link 

3. Melaksanakan observasi 

4. Menyusun proposal kegiatan 

5. Meng-upload proposal kegiatan (pdf) di  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS29qXajAuH9jL_0nRg-

w6qK4o5r4oyoRl8q4LLyJ0zifF0w/viewform?usp=sf_link 

6. Melaksanakan KKN 

7. Membuat laporan kegiatan 

8. Meng-upload laporan kegiatan KKN (pdf) dan Video dokumenter (mp4) di 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXZYyBQGeMaCfiJITwI2FDbv

xPgw5ej1GbUzGRzuHPIFT7Mg/viewform?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9GtaK18Hpg7ezrio5LW6TJrotvDMpmikkXNj00Zd29c5kaQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9GtaK18Hpg7ezrio5LW6TJrotvDMpmikkXNj00Zd29c5kaQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXZYyBQGeMaCfiJITwI2FDbvxPgw5ej1GbUzGRzuHPIFT7Mg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXZYyBQGeMaCfiJITwI2FDbvxPgw5ej1GbUzGRzuHPIFT7Mg/viewform?usp=sf_link


9. Menerima sertifikat KKN 

K. Jadwal Kegiatan 

1. Pendaftaran online = 12-16 Mei 2020 

2. Pembimbingan oleh DPL           = 18-30 Juli 2020 

3. Observasi Lapangan                   = 18-20 Mei 2020  

4. Upload proposal kegiatan = 4-6 Juni 2020 

5. Verifikasi proposal kegiatan = 8-10 Juni 2020 

6. Mengunduh Surat Tugas = 13 Juni 2020 

7. Pelaksanaan kegiatan KKN = 15 Juni - 25 Juli 2020 

8. Pengumpulan laporan KKN = 27-30 Juli 2020 

9. Penilaian = 01-05 Agustus 2020 

 

L. Pengendalian Mutu KKN 

1. Verifikasi. Proses verifikasi terdiri dari dua tahap, yaitu: 

a. Pertama, verifikasi administratif yang dilakukan dengan memeriksa 

kelengkapan identitas diri dan berkas proposal. 

b. Kedua, validasi administratif yang dilakukan dengan memvalidasi atau 

menolak proposal yang lengkap dan tidak lengkap 

2. Review. Proses review terdiri dari dua tahap, yaitu: 

a. Pertama, review proposal, yang melibatkan tim reviewer untuk 

memeriksa substansi proposal KKN sesuai dengan kriteria substansi 

yang telah ditetapkan dalam Juknis. 

b. Kedua, review laporan KKN, yang juga melibatkan tim reviewer untuk 

memeriksa substansi laporan KKN sesuai dengan kriteria dan 

ketercapaian target KKN tahun ini, serta kelengkapan laporan berupa 

video dan laporan program. 

M. Kriteria Penilaian 

1. Kriteria administratif 

a. Memenuhi kelengkapan proposal sesuai dengan sistematika yang telah 

diatur dalam Juknis. 

b. Memenuhi kelengkapan laporan KKN berupa video dokumenter dan 

laporan sesuai dengan kriteria dan sistematika yang telah diatur dalam 



Juknis. 

2. Penilaian 

a. Kesesuaian laporan kegiatan KKN dengan semua aspek dalam 

sistematika yang telah diatur dalam Juknis, mulai dari Latar Belakang 

hingga Penutup (30%). 

b. Kesesuaian video dokumenter KKN dengan semua aspek dalam 

ketentuan teknis yang telah diatur dalam Juknis, mulai dari Pembukaan, 

Isi, hingga Penutup (30%). 

c. Penilaian oleh Dosen Pembimbing Lapangan (40%). 

N. Format Proposal KKN 

Proposal KKN disusun dalam bentuk narasi minimal 5 halaman (tidak 

termasuk halaman judul, surat tugas, abstrak, dan lampiran) yang ditulis 

menggunakan Times New Roman, ukuran 12 pt, dengan jarak baris 1,5 pasi, 

kecuali abstrak 1 spasi, margin 4-3-3-3, dengan ukuran kertas A4 mengikuti 

sistematika sebagai berikut. 

Halaman Sampul 

BAB I Pendahuluan (1 halaman) 

Menjelaskan secara ringkas (a) kondisi dan potensi desa yang menjadi tempat 

pengabdian; (b) program yang akan dilaksanakan; dan alasan mengapa program 

tersebut perlu dilaksanakan. 

Bab II Rencana Kegiatan (4 halaman) 

Menjelaskan secara ringkas (a) rencana program dari tahap identifikasi dan 

pelaksanaan, (b) tempat dan waktu pelaksanaan berupa timeline, (c) manfaat 

program, dan (d) pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam program. 

O. Format Video Dokumenter 

Video dokumenter adalah sejenis dokumentasi audio-visual yang 

menampilkan kegiatan KKN disertai dengan keterangan tertulis setiap kegiatan, 

melibatkan testimoni warga disertai dengan keterangan tertulis identitas 

pemberi testimoni, berdurasi tidak lebih dari 5 menit, dan minimal memenuhi 

kriteria berikut ini: 

1. Musik yang digunakan adalah musik no copyright sound (di-download di 

channel YouTube NoCopyrightSounds). 



2. Pembukaan, menampilkan judul kegiatan KKN. 

3. Isi, bisa berupa rekaman potensi desa, rekaman penjelasan aplikasi 

(rekaman kegiatan), rekaman testimoni warga, dan lain-lain. 

4. Penutup, berupa ucapan terimakasih atau sejenisnya. 

P. Format Laporan KKN 

Laporan KKN disusun dalam bentuk narasi minimal 15 halaman (tidak 

termasuk halaman judul, surat tugas, abstrak, daftar pustaka, dan lampiran) yang 

ditulis menggunakan Times New Roman, ukuran 12 pt, dengan jarak baris 1,5 

spasi, kecuali abstrak 1 spasi, margin 4-3-3-3, dengan ukuran kertas A4 

mengikuti sistematika sebagai berikut. 

Halaman Sampul Abstrak 

Abstrak terdiri dari 150-250 kata, menjelaskan secara ringkas rencana program 

yang akan dilaksanakan, potensi desa yang menjadi sasaran program, dan target 

yang akan dicapai. 

Daftar Isi 

BAB I Pendahuluan (1 halaman) 

Menjelaskan secara ringkas (a) kondisi dan potensi desa yang menjadi tempat 

pengabdian; (b) program yang telah dilaksanakan; dan (c) alasan mengapa 

program tersebut dilaksanakan. 

BAB II Metode Pelaksanaan (4 halaman) 

Menjelaskan secara ringkas (a) metode pelaksanaan dari tahap identifikasi, 

tahap pemetaan, dan tahap pelaksanaan, (b) tempat dan waktu pelaksanaan 

berupa timeline, (c) manfaat program, dan (d) pihak-pihak yang dilibatkan dalam 

program. 

BAB III Hasil dan Pembahasan (9 halaman) 

Menjelaskan secara detail (a) proses pelaksanaan kegiatan KKN secara nyata di 

lapangan, (b) faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program KKN 

tersebut, dan (c) rencana tahapan selanjutnya. 

Bab IV Penutup (1 halaman) 

Daftar Pustaka 

Lampiran (berisi dokumentasi kegiatan) 

 




