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KATA PENGANTAR 

 

 
 

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT., atas 

rakhmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Buku Panduan Pelaksanaan 

Kuliah Kerja Nyata (KKN TEMATIK COVID-19) Universitas Islam Sultan Agung 

(UNISSULA) Edisi Tahun 2020 ini dapat diselesaikan. Buku Panduan ini disusun 

atas kerja sama berbagai pihak, karenanya kami mengucapkan terima kasih kepada 

seluruh pihak yang terlibat dan yang telah berpartisipasi. 

Memasuki tahun 2020, KKN TEMATIK COVID-19 Ber-BudAI 

UNISSULA telah sampai pada periode ke-10. Buku Panduan Pelaksanaan Kuliah 

Kerja Nyata (KKN TEMATIK COVID-19) Universitas Islam Sultan Agung 

(UNISSULA) Edisi Tahun 2020 ini merupakan usaha penyempurnaan dari buku 

panduan sebelumnya. Dalam buku panduan ini tambahan lampiran pada bagian 

akhir buku memudahkan mahasiswa KKN TEMATIK COVID-19 menyusun 

Laporan Hasil KKN TEMATIK COVID-19 dan memilih program kerja mana saja 

yang dapat di masukkan dan diakumulasi menjadi 3 sks. 

Semoga buku ini dapat bermanfaat sebagai panduan mahasiswa peserta 

KKN TEMATIK COVID-19 dan para pihak yang membutuhkannya, serta 

menjadikan KKN TEMATIK COVID-19 ber-BudAI UNISSULA semakin 

bermanfaat bagi masyarakat di desa-desa mitra maupun non mitra khususnya, dan 

umumnya bagi bangsa dan Negara dalam menghadapi PANDEMI COVID-19 

menuju PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT MENUJU PERILAKU 

YANG NEW NORMAL. 

Semarang, 01 Juli 2020 

Kepala LPPM UNISSULA, Koordinator KKN 

 

 

 
 

Dr. Heru Sulistyo, SE, M.Si Abdurrohim, S.Psi., M.Si 
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BAB I  || PENDAHULUAN 

 

A. Konsep Dasar KKN TEMATIK COVID-19 ber-BudAI 

 
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 menetapkan bahwa 

penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Tindaklanjut dalam 

menanggulangi penyebaran covid 19, maka dikeluarkan pula Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB). Berdasarkan data kondisi pandemic corona covid 19, maka saat ini masih 

banyak daerah di Jawa Tengah yang dinyatakan memiliki zona merah, yang berarti 

masih banyak masyarakat yang positif covid 19. Berdasarkan data dari Dinas 

kesehatan provinsi Jawa Tengah sampai dengan tanggal 2 Juli 2020, jumlah pasien 

positif covid 19 di Jawa Tengah yang dirawat sebanyak 1808 (41,53%), pasien 

dalam pengawasan 1055 (11,72%) dan pasien ODP sebanyak 858 (1,79%). 

Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu adanya penyesuaian dalam pelaksanaan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya terhadap pelaksanaan kuliah kerja nyata 

(KKN). Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Bersama Empat Menteri 

Nomor 01/KB/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan 

Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun 

Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) 

serta Surat dari Dirjen DIKTI no 631/E.E2/KM/2020 tentang Panduan 

Umum Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2020. 

Tindaklanjut dari kebijakan pemerintah tersebut diatas, maka 

penyelenggaraan kuliah kerja nyata (KKN)  di UNISSULA perlu dilakukan 

beberapa penyesuaian agar tetap mengikuti protokol kesehatan dan aman 

dari covid 19 serta beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi 

COVID-19 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang 

Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung 

Keberlanjutan Usaha pada Situasi Pandemi.  

Pelaksanaan KKN dalam situasi pandemi covid 19 yang belum 

berakhir diwujudkan dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat yang 

bertema-kan covid 19 yang dilaksanakan secara berkelompok dan secara 

daring dengan menghasilkan beberapa kegiatan atau luaran pengabdian 

masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak covid 19. 

KKN TEMATIK COVID-19 ber-BudAI merupakan kegiatan 
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akademik perguruan tinggi yang dimanifestasikan melalui Tri Dharma 

Perguruan Tinggi; yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilaksanakan secara integrasi berdasar nilai-nilai Islam. 

KKN TEMATIK COVID-19 ber-BudAI adalah KKN dalam bentuk 

pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di desa mitra maupun non mitra 

UNISSULA bertema-kan covid 19 bagi masyarakat terdampak covid 19 

yang dilaksanakan secara langsung dilapangan dengan mengikuti protokol 

kesehatan maupun dengan sistem on-line dengan tetap memegang nilai-

nilai BUDAI UNISSULA.  KKN TEMATIK COVID-19 ber-BudAI 

merupakan proses pembelajaran mahasiswa melalui berbagai kegiatan 

langsung dan tidak langsung di tengah masyarakat untuk terlibat aktif dan 

kreatif meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya masyarakat 

terdampak covid 19 menuju pengembangan peradaban Islam sesuai dengan 

Visi dan Misi UNISSULA. 

 

B. Visi UNISSULA 

 
Universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi khaira 

ummah, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai- 

nilai Islam, dan membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera 

yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka raḥmatan lil‘ālamīn. 

 

C. Misi UNISSULA 

 
Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dalam rangka dakwah 

Islamiyyah yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal dengan: 

1. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) atas dasar nilai-nilai Islam. 
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2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada 

semua strata pendidikan pada berbagai bidang ilmu dalam rangka 

membangun generasi khaira ummah, dan kader-kader ulama tafaqquh 

fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas 

kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan 

tugas kepemimpinan umat dan dakwah. 

3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun 

peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah 

SWT dalam kerangka rahmatan lil a’lamin. 

4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa 

siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi 

dan pengembangan IPTEK, dan perkembangan masyarakat. 

KKN TEMATIK COVID-19 ber-BudAI merupakan kuliah wajib 

yang tercantum dalam kurikulum fakultas dan harus ditempuh oleh semua 

program strata S1 dengan memperhatikan situasi dan kondisi Pandemi 

Covid-19. Mahasiswa dituntut mengembangkan kompetensi melalui 

pengalaman di masyarakat dan pengaplikasian teknologi di era revolusi 

Industri 4.0 sehingga mampu menjadi nilai tambah mahasiswa selama 

kuliah di UNISSULA. 

KKN TEMATIK COVID-19 ber-BudAI sangat penting dalam 

memenuhi capaian pembelajaran pada kurikulum KKN TEMATIK 

COVID-19I pada aspek sikap. 

 

D. Dasar Hukum KKN TEMATIK COVID-19 ber-BudAI 

1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

2. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 

3. Perpres No. 8 th 2012 tentang KKN I, 

4. Permendikbud RI nomer 49/2014 tentang SN Dikti, 

5. Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang penyelenggaraan KKN di 

PT, 
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6. Statuta tahun 2011, 

7. Renstra UNISSULA tahun 2014-2024, 

8. SK Rektor tentang pelaksanaan KKN ber-budAi 

9. SPJM UNISSULA 2015 

10. MOU KEMENSOS 

11. SK Rektor tentang BudAi UNISSULA 

12. SNPT 2020 

13. Surat Edaran Ditjen Dikti Nomor: 262/ E.E2/ KM/ 2020 

14. Peraturan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Nomor 3415/ A.1/ 

SA/ IV/ 2020 

15. Buku Panduan “Merdeka Belajar Kampus Merdeka” Dirjen Dikti 2020 

16. Usulan dari Prodi mengenai Proyek Kemanusiaan sebagai 

implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka 

17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana 

Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai 

Bencana Nasional.  

18. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia 2020. Pedoman Pencegahan 

dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19).  

19. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia 2020. Petunjuk Teknis Alat 

Pelindung Diri (APD) dalam Menghadapi Wabah Covid-19. 

20. Keputusan Bersama Empat Menteri Nomor 01/KB/2020 tanggal 15 

Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun 

Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi 

Corona Virus Disease (Covid-19) 

21. Surat dari Dirjen DIKTI no 631/E.E2/KM/2020 tentang Panduan 

Umum Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2020. 

22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan 

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat 

Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlanjutan 

Usaha pada Situasi Pandemi. 
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E. Pengertian Dasar Kebijakan KKN TEMATIK COVID-19 ber-BudAI 

 
KKN TEMATIK COVID-19 ber-BudAI merupakan mata kuliah 

yang berbentuk kegiatan pengabdian masyarakat bagi masyarakat 

terdampak covid 19 melalui penerapan bidang ilmu dan pemanfaatan hasil 

penelitian guna mewujudkan masyarakat berperadaban Islam yang 

dilakukan oleh mahasiswa secara terintegrasi, interdisipiner dan 

berkelanjutan. 

 

F. Tujuan KKN TEMATIK COVID-19 ber-BudAI 

1. Agar lembaga tinggi menghasilkan sarjana sebagai penerus 

pembangunan yang lebih menghayati masalah yang sangat kompleks 

yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan, dan belajar 

menanggulangi masalah-masalah tersebut secara pragmatis dan 

interdisipliner. 

2. Agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dan pengaplikasian 

Teknologi diera revolusi Industri 4.0 melalui keterlibatan dengan 

masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

sesuai tuntutan pembangunan dalam rangka mewujudkan peradaban 

Islam. 

3. Membantu Pemerintah dalam ikut serta dalam penanggulangan pandemi  

covid 19, khususnya masalah ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan bagi  

 masyarakat yang terdampak covid 19     

4. Membantu masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat gerak 

pembangunan dan mempersiapkan kader–kader pembangunan di 

pedesaan menuju masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

 

G. Sasaran KKN TEMATIK COVID-19 ber-BudAI 

1. Mahasiswa 

a. Mampu memanfaatkan IPTEK dalam bidang keahliannya, dan 

mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam 

menyelesaikan masalah di masyarakat. 

b. Mampu bekerjasama serta memiliki kepekaan sosial serta 

kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 

c. Mendewasakan pola pikir mahasiswa dalam setiap penelaahan dan 

pemecahan masalah yang ada di masyarakat secara pragmatis dan 
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alamiah sesuai niai-nilai Islam. 

d. Memberikan ketrampilan kepada mahasiswa untuk ikut serta dalam 

pelaksanaan pembangunan desa dan peningkatan kualitas 

kesejahteraan masyarakat menuju peradaban Islam. 

e. Mampu mengedukasi masyarakat dengan memberikan informasi 

dan pendampingan akan pentingnya menghadapi dan bertahan dalam 

segala bidang kehidupan disaat pandemi covid-19. 

f. Mampu memberikan dan membuka wawasan serta merubah perilaku 

semua lapisan masyarakat untuk menuju kehidupan New Normal 

yang di canangkan oleh pemerintah pusat dan daerah. 

 

2. Universitas 

a. Menjadi umpan balik dalam pengisian ilmu atau pendidikan kepada 

mahasiswa, sehingga kurikulum dapat dimungkinkan serta 

disesuaikan dengan tuntutan pembangunan dengan berdasar nilai 

nilai Islami. 

b. Para tenaga pengajar dapat memperoleh berbagai kasus yang dapat 

digunakan sebagai proses pendidikan. 

c. Mempercepat dan meningkatkan kerjasama antara univesitas 

sebagai pusat ilmu dan teknologi, dengan kelompok masyarakat. 

d. Ilmu yang dikembangkan setiap prodi akan lebih terasa manfaatnya 

dalam pengarahaan berbagai masalah pembangunan menuju 

masyarakat berperadaban Islam. 

e. Mempererat kemitra maupun non mitraan antara universitas dengan 

instansi lainnya yang terkait (stakeholder). Secara tidak langsung 

sebagai salah satu sarana promosi yang efektif. 

 

3. Masyarakat 

a. Meningkatmya cara berpikir, bersikap, dan bertindak agar sesuai 

dengan program pembangunan dalam rangka merubah perilaku 

masyarakat di saat pandemi covid-19 saat ini. 

b. Terbentuknya kader-kader pembangunan dan kader-kader tangguh 

menghadapi bencana di masyarakat berdasar nilai-nilai Islam. 

c. Meningkatnya kesejahteraan sosial dan kemandirian masyarakat. 
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H. Pengorganisasian Pelaksanaan KKN TEMATIK COVID-19 Ber- 

BudAI: 

1. Kebijakan Umum: 

a. KKN TEMATIK COVID-19 ber-budAI dilaksanakan terpusat di 

bawah koordinasi LPPM. 

b. Kepanitiaan KKN TEMATIK COVID-19 ber-BudAI dibentuk lintas 

Fakultas. 

c. KKN TEMATIK COVID-19 ber-BudAI dilaksanakan bekerjasama 

dengan Dinas/Institusi dengan lokasi di desa mitra maupun non mitra 

maupun non mitra UNISSULA. 

d. KKN TEMATIK COVID-19 dikoordinir, dikelola, dan 

diselenggarakan oleh LPPM beserta dengan Pusat KKN TEMATIK 

COVID-19 dan DPL. 

2. Tugas LPPM ( Pusat KKN TEMATIK COVID-19 Ber-BudAI ) : 

a. Membentuk Pusat KKN TEMATIK COVID-19 di bawah 

koordinasi LPPM. 

b. Memantau dan mendampingi pelaksanaan pendaftaran KKN yang 

berbasis sistem on line SIKAPE 

c. Memetakan potensi desa dan mengidentifikasi permasalahan desa 

yang terdampak Covid-19. 

d. Membuat pilihan alternatif kegiatan yang dapat dilakukan oleh 

kelompok mahasiswa agar dapat terpenuhi 3 SKS. 

e. Menyetujui dan mengijinkan pelaksanaan KKN TEMATIK 

COVID-19 akan lokasi desa mitra maupun non mitra. 

f. Mengorganisasikan pendaftaran KKN TEMATIK COVID-19 

bekerjasama dengan Fakultas. 

g. Penetapan DPL KKN TEMATIK COVID-19. 

h. Mereview dan menyetujui / menolak proposal kegiatan kelompok 

KKN TEMATIK COVID- 19 yang diajukan sebagai pengganti SKS. 

i. Koordinasi Pelaksanaan Pembekalan KKN TEMATIK COVID-19 

dengan aplikasi Zoom. 

j. Mengkoordinir acara pelepasan kelompok KKN TEMATIK 

COVID-19 untuk mendarmabaktikan kemampuan mahasiswa 

dengan sistem daring. 

k. Memantau / monitoring dan mengevaluasi kegiatan KKN 
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TEMATIK COVID- 19. 

l. Menyelesaikan masalah yang timbul sebagai akibat pelaksanaan  

pengabdian masyarakat di era pandemi covid 19 

m. Mengumumkan kelulusan peserta KKN tematik covid 19 serta  

n. Memberikan sertifikat KKN 
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BAB II || PELAKSANAAN KEGIATAN 

 
A. Pra KKN (Pengabdian Masyarakat) 

1. Survei Lokasi dan Perijinan 

 
Lokasi KKN TEMATIK COVID-19 Ber-BudAI UNISSULA adalah 

desa atau wilayah setempat mahasiswa tinggal baik itu desa mitra 

maupun non mitra UNISSULA yang telah mendapatkan perijinan antara 

lain dengan Kementerian/Bappeda Kabupaten/Kecamatan. Survei awal 

kegiatan KKN TEMATIK COVID-19 adalah untuk mendapatkan data 

tentang kondisi wilayah dan penduduk, serta mengidentifikasi 

permasalahan yang dapat dilakukan oleh kelompok KKN TEMATIK 

COVID-19. Survei ini dilakukan oleh mahasiswa dan diajukan ke Panitia 

Pusat KKN TEMATIK COVID-19 bersama LPPM UNISSULA dan 

DPL, dalam bentuk pengajuan proposal kegiatan yang akan dilakukan 

oleh mahasiswa. 

2. Pembagian Wilayah KKN (Pengabdian Masyarakat) 

 
Pembagian wilayah pengabdian dilakukan oleh mahasiswa berdasarkan 

domisili dan kebutuhan akan kondisi wilayah dalam rangka merubah 

perilaku masyarakat terhadap covid-19 serta menyambut dan 

menggalakkan program pemerintah yaitu New Normal. Pembagian 

wilayah ini diusulkan oleh mahasiswa dalam bentuk proposal program 

kegiatan yang melibatkan panitia Pusat KKN TEMATIK COVID-19 di 

bawah koordinasi LPPM UNISSULA dan Dosen Pembimbing Lapangan 

(DPL). 

3. Distribusi kerja di lapangan / lokasi 

a) Tugas DPL, antara lain: 

- Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiwa 

peserta KKN TEMATIK COVID-19 dalam wilayah yang berada 

di bawah koordinasinya. 
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- Memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang tidak bisa 

diselesaikan mahasiswa selama melaksanakan program yang 

telah diusulkan di lokasi KKN TEMATIK COVID-19. 

- Mengawasi dan mengevaluasi setiap kegiatan mahasiswa selama 

di lapangan, melalui sarana komunikasi jarak jauh (daring). 

- Menjalin hubungan kerja sama yang erat dengan pihak-pihak 

yang menjadi rujukan mahasiswa KKN TEMATIK COVID-19, 

baik itu dengan pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten 

maupun dinas yang terkait. 

- Bekerja sama dengan segala elemen yang terlibat untuk 

memantau kinerja dan etika mahasiswa selama melakukan KKN 

TEMATIK COVID-19 dalam aspek penguatan IPTEK (semangat 

Iqra’/membaca dan thohalabul ‘ilmi /menuntut ilmu), 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan apresiasi ilmu atas dasar 

nilai-nilai islami, membangun islamic learning society), dan 

penguatan ruhiyah (gerakan shalat berjamaah, gerakan 

pemberdayaan masjid, gerakan berbusana Islami, gerakan 

lingkungan bersih dan sehat, serta gerakan keteladanan). 

 
B. Tahap KKN (Pengabdian Masyarakat) 

1. Pembekalan 

Pembekalan dimaksudkan untuk memberikan informasi awal mengenai 

pentingnya KKN TEMATIK COVID-19 ber-BudAI. Penyaji 

pembekalan adalah dari unsur Universitas (Rektor/WR III), Dekan, 

LPPM, Motivator BudAI), Tim Gugus Tugas Covid-19, Praktisi UMKM, 

Programmer yang meliputi sebagai berikut: 

a. Memberikan informasi tentang kondisi budaya, sosial, dan fisik 

untuk dapat digunakan sebagai bahan bagi mahasiswa guna 

melaksanakan kegiatan KKN TEMATIK COVID-19 di lokasi. 
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b. Memberikan materi tentang tahapan pelaksanaan program KKN 

(pengabdian masyarakat) bagi mahasiswa (mulai dari orientasi 

sampai dengan pelaporan). 

c. Memberikan materi KKN TEMATIK COVID-19 ber-BudAI yang 

sesuai dengan pedoman pelaksanaan KKN TEMATIK COVID-19 

yang harus dilaksanakan mahasiswa di lokasi KKN TEMATIK 

COVID-19. 

d. Memberikan pembekalan Budaya Akademik Islami. 

 
2. Orientasi dan adaptasi 

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengenalan dan penyesuaian dengan 

kehidupan pedesaan maupun perkotaan yang mempunyai karakteristik 

khusus dalam rangka mewujudkan program New Normal. Dalam hal ini 

mahasiswa peserta KKN TEMATIK COVID-19 harus mampu: 

a. Beradaptasi, bersosialisasi, dan bekerja sama, baik dengan sesama 

peserta KKN TEMATIK COVID-19 di dalam kelompoknya maupun 

dengan masyarakat setempat maupun dengan instansi dimana 

mahasiswa tergabung dalam tim. Termasuk juga bagaimana 

mahasiswa peserta KKN TEMATIK COVID-19 didalam membuat 

sebuah kegiatan sesuai dengan proposal yang disetujui oleh Panitia 

KKN. 

b. Memiliki pandangan yang positif tentang pembangunan dan 

pengembangan desa maupun individu, baik fisik maupun sumber 

daya manusianya. 

c. Memiliki kemampuan teknik berkomunikasi secara wajar dengan 

memperhatikan kondisi masyarakat. 

d. Memiliki itikad baik untuk membantu pelaksanaan kegiatan 

pembangunan desa setempat sesuai dengan kapasitas dan 

kemampuan selama masa KKN TEMATIK COVID-19. 

e. Mempunyai gambaran tentang apa yang harus dilakukan di desa 

lokasi KKN TEMATIK COVID-19 dalam rangka mewujudkan
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program New Normal, yaitu begaimana merubah perilaku 

masyarakat terhadap kondisi pandemi covid-19. 

3. Pengetahuan lokasi 

Pengetahuan tentang lokasi KKN TEMATIK COVID-19 diperlukan 

untuk mengetahui posisi desa terhadap lingkungan wilayah sekitarnya. 

Data wilayah lokasi KKN TEMATIK COVID-19 dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi sumber-sumber daya yang ada. Oleh mahasiswa KKN 

TEMATIK COVID-19, data tersebut digunakan untuk melakukan 

pemetaan wilayah kerja dalam pelaksanaan kegiatan KKN TEMATIK 

COVID-19 dan program-program pemberdayaan untuk merubah 

perilaku masyarakat dalam kondisi pandemi covid-19. 

4. Sumber daya manusia 

Sumber daya manusia masyarakat desa maupun kota di lokasi KKN 

TEMATIK COVID-19 perlu diketahui dari awal, untuk mengetahui 

potensi masyarakat dan kemungkinan pengembangannya, melalui 

pembelajaran dan pemberian pelatihan yang dapat dilakukan atau 

difasilitasi oleh Mahasiswa KKN TEMATIK COVID-19. 

 

5. Kondisi kesehatan masyarakat dan lingkungan 

Kondisi kesehatan masyarakat dan lingkungan perlu diketahui untuk 

mengidentifikasi permasalahan kesehatan yang bisa dijadikan sebagai 

program kegiatan mahasiswa KKN TEMATIK COVID-19. 
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C.   Bentuk Kegiatan KKN covid 19  

No Kegiatan Sub Kegiatan CP 
Konversi 

SKS 
JK 

1 Pemberian 

penyuluhan / 

pelatihan 

melalui 

berbagai 

media social 

(ouput 

produk: 

video, pamlet, 

MMT,buku 

saku. 

1. Membuat video edukasi 

tentang penyuluhan; 

pelatihan; pencegahan; 

penanggulangan; 

penerimaan masyarakat 

terhadap 

penderita/jenazah/proses 

pemakaman; beratnya 

perjuangan tenaga medis; 

cara hidup sehat agar dapat 

meningkatkan imun tubuh, 

bentuk olah raga ringan 

apa saja saat kondisi 

pandemi, penjelasan 

tentang apa itu OTG, ODP, 

Suspect, PDP, Positif, 

Rapid Test, Swab Test, 

PSBB, Social Distancing, 

Physical Distancing, 

WFH, Karantina, Isolasi, 

Lockdown, PCR, New 

Normal, Epidemi, 

Pandemi, Herd Immunity, 

Flattening The Curve, 

Disinfektan, Handsanitizer 

dan lain lain.Video ini 

dapat dibuat untuk 

kelompok anak- anak, 

remaja, dewasa dan 

kelompok rentan dengan 

pelaku perannya adalah 

mahasiswa yang sedang 

KKN. Video yang dibuat 

ini harus dimulai dengan 

logo universitas dan 

Fakultas serta 

menyebutkan fakultas 

anggota kelompok 

kemudian baru kontennya. 

Video yang dibuat ini 

minimal di share melalui 

medsos sebanyak minimal 

3 bentuk medsos (IG, 

YOUTUBE, 

FB,TWITTER, dll yang 

minimal memiliki 

 0.5 sks x 6 
kegiatan =3 
sks 
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followers 250 orang 

anggota dari berbagai 

kalangan masyarakat) dan 

di like oleh minimal 150 

followers. Link video 

medsos dapat diinputkan 

ke dalam Sistem KKN 

Online/SIKAPE 

http://sikape.unissula.ac.id 

2. Membuat buku saku 

tentang Penyuluhan; 

Pelatihan; Pencegahan; 

Penanggulangan; 

Penerimaan Masyarakat 

terhadap 

Penderita/Jenazah/Proses 

Pemakaman; beratnya 

perjuangan tenaga medis; 

cara hidup sehat agar dapat 

meningkatkan imun tubuh 

dan lain lain. Buku saku 

yang dibuat ini harus 

dimulai dengan gambar 

logo universitas dan 

Fakultas serta 

menyebutkan fakultas 

anggota kelompok dan 

DPL kemudian baru 

kontennya. Buku saku 

yang dibuat ini minimal di 

share melalui medsos 

sebanyak minimal 3 bentuk 

medsos (IG, 

YOUTUBE,FB,TWITTE

R, dll yang minimal 

memiliki followers 250 

orang anggota dari 

berbagai kalangan 

masyarakat) dan di like 

oleh minimal 150 

followers dan atau 

dibagikan kepada 

masyarakat umum minimal 

100 buku saku dan 

sekaligus menyerahkan 

bentuk buku saku yang 

hardcopy maupun softcopy 

ke LPPM  sebanyak 

minimal 5 hardcopy dan 
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satu softcopy ke Sistem 

KKN Online/SIKAPE 

http://sikape.unissula.ac.id 

,Penyerahan Buku saku 

kepada masyarakat umum 

harus disertai dengan 

dokumen video saat 

penyerahan. 

3. Membuat poster atau 

MMT tentang penyuluhan; 

pelatihan; pencegahan; 

penanggulangan; 

penerimaan masyarakat  

thdp 

Penderita/Jenazah/Proses 

Pemakaman; beratnya 

perjuangan tenaga medis; 

cara hidup sehat agar 

dapat meningkatkan imun 

tubuh dan lain lain. Pamlet 

atau MMT yang dibuat ini 

harus ada logo universitas 

dan menyebutkan  

semua fakultas yang ada 

sekaligus nama anggota 

kelompok/mandiri dan 

nama DPL. Poster atau 

MMT yang dibuat ini 

minimal di share melalui 

medsos sebanyak 3 bentuk 

medsos 

(IG,YOUTUBE,FB,TWIT

TER, dll yang minimal 

memiliki followers 250 

orang anggota dari 

berbagai kalangan 

masyarakat) dan di like 

oleh minimal 150 

followers dan ditempelkan 

di beberapa tempat  

strategis  minimal 20 

tempat strategis di 

wilayahnya, dengan diberi 

nomor disetiap pamflet 

atau MMT. Softcopy dari 

pamflet atau MMT serta 

bukti video dapat dikirim 

ke Sistem KKN 

Online/SIKAPE 
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http://sikape.unissula.ac.id 

2 Pendampinga 

n belajar baik 

secara on-line 

maupun 

offline untuk 

siswa 

SD/SMP 

1. Melakukan pendampingan 

pada sekolah sekolah yang 

ada dilingkungan sekitar 

dalam rangka pemantauan 

proses pelaksanaan protokol 

kesehatan saat dimulainya  

Kegiatan Belajar Mengajar. 

Sudahkah sekolah 

menerapkan PK sesuai 

standar. Jika sudah, bisa 

memberikan alasan 

alasannya, dan jika belum 

juga bisa memberikan alasan 

alasannya, sekaligus 

langkah- langkah untuk 

pemberian solusinya. Waktu 

pelaksanaan pendampingan 

kegiatan dilakukan selama 

37.5 jam atau selama 13 hari 

kerja dengan kegiatan setiap 

hari rata-rata 3 jam jika 

sekolah sudah menerapkan 

PK saat KBM. Jika sekolah 

belum menerapkan PK saat  

KBM, maka proses 

pendampingan sampai 

pemberian solusi ini 

diterapkan dan dievaluasi 

selama 5 hari kerja setelah 

penerapan dan pelaksanaan 

solusi. Bukti pelaksanaan 

dapat divideo mulai dari 0%, 

50% sampai 100%. Satu 

kegiatan pendampingan di 

upload di media sosial 

sebanyak 3 bentuk medsos 
(IG, YOUTUBE, FB, 

TWITTER, dll yang 

minimal memiliki followers 

250 orang anggota dari 

berbagai kalangan 

masyarakat) dan di like oleh 

minimal 150 followers. Link 

video medsos dapat 

diinputkan ke dalam Sistem 

KKN Online/SIKAPE 

http://sikape.unissula.ac.id 

2. Melakukan pendampingan 

belajar on- line dalam 

bentuk les privat atau yang 

lain, untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dari yang 

 1 sks x 3 

kegiatan = 

3 sks 
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belum faham menjadi 
faham. Hasil pembelajaran 

dapat di upload melalui 

media sosial yang sudah di 

edit dengan  didahului 

Penjelasan tentang unissula 

dan fakultas yang ada. Satu 

kegiatan pendampingan 

dengan durasi satu jam serta 

di upload di media sosial 

sebanyak 3 bentuk medsos 

(IG, YOUTUBE, FB, 

TWITTER, dll yang 

minimal memiliki followers 

250 orang anggota dari 

berbagai kalangan 

masyarakat) dan  di like oleh 

minimal 150 followers. 

Bukti link dapat di kirim ke 

Sistem KKN 

Online/SIKAPE 

http://sikape.unissula.ac.id 

3.  Melakukan dan Membuat 

proyek kajian ilmiah/ 

kulwag/ webinar, sesuai 

bidang ilmu, 

kaitannya dengan upaya 

penanggulangan dampak 

COVID-19. Minimal peserta 

adalah 25 orang dan Bukti 

pelaksanaan dapat di Rekam 

kemudian harus di upload di 

media sosial sebanyak 3 

bentuk medsos (IG, 

YOUTUBE, FB, 

TWITTER, dll yang 

minimal memiliki followers 

250 orang anggota dari 

berbagai kalangan 

masyarakat) dan  di like oleh 

minimal 150 followers. 

Bukti link dapat di kirim ke 

Sistem KKN 
Online/SIKAPE 

http://sikape.unissula.ac.id 

3 Pendampingan 

manajeme 

UKM 

terdampak 

covid 19, 

kelompok 

rentan, miskin, 

disabilitas,. 

1. Melakukan pendampingan  

untuk melatih atau 

mendaftarkan jualannya 

secara on-line entah itu 

melalui  medsos sebanyak 3 

bentuk medsos (IG, 

YOUTUBE,FB, TWITTER, 

dll yang minimal memiliki 

 0.25 sks x 12 

kegiatan = 3 

sks 
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followers 250 orang anggota 

dari berbagai kalangan 

masyarakat) dan di like oleh 

minimal 150 followers, atau 

membantu mendaftakan 

usahanya ke Marketing on-

line (bukalapak, shoope, 

lazada, tokopedia, Grab, 

Gojek dll). 

Pendampingan ini dilakukan 

bagi UKM yang belum 

memiliki akun atau 

bekerjasama dengan pihak 

ketiga. Bukti mulai 

pendaftaran, proses 

pendaftaran dan hasil 

pendaftaranya. Link video 

medsos dapat dikirim ke 

dalam Sistem KKN 

Online/SIKAPE 

http://sikape.unissula.ac.id  

2. Melakukan pendampingan 

dan pelatihan pemasaran 

para UKM agar dapat 

bertahan dan berdampingan 

dengan   Covid-19.  Bukti 

pendampingan dan materi 

pelatihan di upload di media 

sosial sebanyak 3 bentuk 

medsos (IG, YOUTUBE, 

FB, TWITTER, dll yang 

minimal memiliki followers 

250 orang anggota dari 

berbagai kalangan 

masyarakat) dan  di like oleh 

minimal 150 followers. 

Bukti link dapat di kirim ke 

Sistem KKN 

Online/SIKAPE 

http://sikape.unissula.ac.id 

3. Memotivasi dan 

mendampingi para UKM 

untuk tidak patah semangat 

dengan adanya pandemic 

ini.  Bukti pendampingan 

dan materi pelatihan di 

upload di media sosial 

sebanyak 3 bentuk medsos 

(IG, YOUTUBE, FB, 

TWITTER, dll yang 

minimal memiliki followers 

250 orang anggota dari 
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berbagai kalangan 

masyarakat) dan  di like oleh 

minimal 150 followers. 

Bukti link dapat di kirim ke 

Sistem KKN 

Online/SIKAPE 

http://sikape.unissula.ac.id 

4. Melatih dan mengajarkan 

bagaimana memanaj 

keuangan (modal) dan laba 

agar usahanya dapat 

berkembang dengan baik. 

Bukti pendampingan dan 

materi pelatihan di upload di 

media sosial sebanyak 3 

bentuk medsos (IG, 

YOUTUBE, FB, 

TWITTER, dll yang 

minimal memiliki followers 

250 orang anggota dari 

berbagai kalangan 

masyarakat) dan  di like oleh 

minimal 150 followers. 

Bukti link dapat di kirim ke 

Sistem KKN 

Online/SIKAPE 

http://sikape.unissula.ac.id. 

4 Pengembangan 

Platform 

(program) pasca 

COVID-19 

1. Pembuatan Sistem 

Informasi sebaran covid 

Mahasiswa dapat 
membantu wilayah 

setempat dengan membuat 

program/sistem yang 

berbasis IT sehubungan 

dengan sebaran OTG, 

ODP, PDP, POSITIF dll 

pada wilayah dimana 

mahasiswa mengajukan 

program kerja KKN 

Tematik covid-19 dan 

program ini dapat diakses 

oleh semua orang atau 

pihak pihak tertentu yang 

berkepentingan. Hasil 

program IT yang sudah 

dibuat di sampaikan 

kepada Panitia KKN 

Tematik Covid-19 yang 

sudah mendapatkan 

persetujuan dari pihak 

pemangku wilayah yang 

berkepentingan.   

Mampu 

menerapkan 

bidang 

keilmuan 

pembelajar 

dalam 

penanganan 

covid-19 

yang 

berbasis 

sistem 

informasi 

2.5 X 2 

Kegiatan 

= 5 SKS 
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2. Pembuatan sistem 
informasi penjualan 

online. 

Mahasiswa dapat membuat 
sistem atau program 

penjualan on-line yang 

belum pernah di publish 
atau digunakan oleh 

siapapun dan dimanapun. 

Program ini adalah betul-

betul program buatan 
sendiri (tim kkn tematik 

covid-19) untuk membantu 

masyarakat agar dapat 

memperjual belikan 
barang dagangannya, 

sehingga masyarakat dapat 

terbantu dengan program 

IT ini.   

. 

3. Pembuatan sistem 
pembelajaran online. 

Mahasiswa peserta KKN 

tematik covid-19 ini 
diharapkan dapat membuat 

program pembelajaran 

online yang efektif dan 

efisien, agar peserta didik 
dapat merasakan 

kemudahan, kesenangan 

dan tidak mengalami 

kejenuhan saat dilakukan 
pembelajaran on-line.  

 

Hasil produk sistem yang 
dihasilkan dapat dikirimkan 

Bukti program IT dan linknya 

ke Sistem KKN 
Online/SIKAPE 

http://sikape.unissula.ac.id 

5 Pelatihan 

Pembuatan 

APD 

 

1. Pelatihan pembuatan 

Handsanitizer 

Mahasiswa memberikan 

pelatihan kepada 

masyarakat, bagaimana 

cara membuat 

Handsanitizer yang murah 

dan hemat, dengan hasil 

yang sama seperti yang 

dijual di toko. Mahasiswa 

memvidio langkah-

Mampu 

membantu 

masyarakat 

dalam 

pembuatan 

sarana 

kesehatan 

terkait 

COVID-19 

0.5 x 6 

Kegiatan 

= 3 SKS 

 



Buku Panduan Pelaksanaan KKN Tematik Covid-19 Ber-BudAI – Edisi Tahun 2020 

22 

 

 

langkah cara membuat 

handsanitizer.  

 

2. Pelatihan Pembuatan 

Masker. 

Mahasiswa memberikan 

pelatihan kepada 

masyarakat, bagaimana 

cara membuat masker 

yang murah dan hemat, 

dengan hasil yang sama 

seperti yang dijual di toko. 

Mahasiswa memvidio 

langkah-langkah cara 

membuat masker.  

 

3. Pelatihan Pembuatan 

faceshield  

Mahasiswa memberikan 

pelatihan kepada 

masyarakat, bagaimana 

cara membuat faceshield 

yang murah dan hemat, 

dengan hasil yang sama 

seperti yang dijual di toko. 

Mahasiswa memvidio 

langkah-langkah cara 

membuat faceshield.  

 

4. Pelatihan pembuatan 

disinfektan 

Mahasiswa memberikan 

pelatihan kepada 

masyarakat, bagaimana 

cara membuat disinfektan 

yang murah dan hemat, 

dengan hasil yang sama 

seperti yang dijual di toko. 

Mahasiswa memvidio 

langkah-langkah cara 

membuat disinfektan.  

 

Bukti Pelatihan harus di 

upload di media sosial 

sebanyak 3 bentuk medsos 

(IG, YOUTUBE, FB, 

TWITTER, dll yang minimal 

memiliki followers 250 orang 

anggota dari berbagai 

kalangan masyarakat) dan  di 

like oleh minimal 150 

followers. Bukti link dapat di 

kirim ke Sistem KKN 
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Online/SIKAPE 
http://sikape.unissula.ac.id 

6 Melakukan 
kegiatan 
terkait 
penanganan 
COVID-19 
(Relawan) 
 

1. Penyemprotan 
disenfektan 

2. Sosialisasi PHBS pasca 
covid-19 

3. Ikut dalam tim gugus 

tugas COVID 19 

nasional/regional/lokal 

4. Pembagian bansos 

terdampak COVID-19 

Bukti harus di upload di 

media sosial sebanyak 3 

bentuk medsos (IG, 

YOUTUBE, FB, 

TWITTER, dll yang 

minimal memiliki followers 

250 orang anggota dari 

berbagai kalangan 

masyarakat) dan  di like 

oleh minimal 150 followers. 

Bukti link dapat di kirim ke 

Sistem KKN 

Online/SIKAPE 

http://sikape.unissula.ac.id 

Mampu 
melaksanaka
n praktik 
sosial dalam 
rangka 
memberikan 
solusi bagi 
permasalaha
n yang 
timbul dalam 
masyarakat 

 

0.2 X 12 
Kegiatan = 
3 sks 

 

7 Kegiatan 

lainnya yang 

menunjang 

kegiatan KKN 

sesuai 

permintaan 

desa 

1. Pembuatan masterplan 

kawasan wisata dengan 

memasukkan unsur desa 

tangguh bencana 

(COVID-19) 

2. Pembuatan Produk 

pengganti susu formula 

yang murah dan mudah  

atau sejenisnya di 

lingkungan sekitar 

(dampak covid-19 bagi 

pekerja yg di PHK) 

3. Dan lain lain yang sejalan 

dengan penanganan covid-

19 untuk menuju NEW 

NORMAL. 

Bukti harus di upload di 

media sosial sebanyak 3 

bentuk medsos (IG, 

YOUTUBE, FB, TWITTER, 

dll yang minimal memiliki 

followers 250 orang anggota 

Mampu 

menerapkan 

bidang 

keilmuan 

dalam 

membantu 

menyelesaik

a n masalah 

yang 

dihadapi 

oleh 

masyarakat 

2.5 sks x 2 
kegiatan = 
3 sks 
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NB *Semua Luaran hasil dari Program Kerja yang diajukan dan sudah di setujui oleh 
Koordinator KKN maka wajib diunggah link nya di Sistem KKN 

Online/SIKAPE http://sikape.unissula.ac.id 

 

D. Keanggotaan kelompok KKN covid 19  

Kelompok KKN TEMATIK COVID-19 terdiri dari 5 anggota. Sedangkan 

untuk peserta KKN TEMATIK COVID-19 yang berasal dari daerah 

terpencil atau dari luar Jawa Tengah dan kesulitan mencari anggota, maka 

dapat berkoordinasi dengan Ketua Panitia KKN TEMATIK COVID-19 

dengan melampirkan bukti dan surat pernyataan. Setiap kelompok 

anggotanya boleh terdiri dari satu, dua atau beberapa Fakultas/Program 

Studi.  

 

E. Perencanaan Kegiatan 

Perencanaan kegiatan dilakukan setelah mendapatkan data-data 

empiris/lapangan, permasalahan-permasalahan di kelurahan/desa maupun 

kota. Dengan demikian didapatkan suatu solusi awal berupa program 

kegiatan yang akan dilakukan dengan mengacu pada jenis-jenis kegiatan 

yang ada.  

 

F. Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 31 hari penuh yang meliputi 2 hari: 

pembekalan, 14 hari: pengajuan dan review serta konsultasi proposal dengan 

Panitia KKN dan DPL, 15 hari: pelaksanaan dan pembuatan laporan. 

Pembuatan Laporan Hasil KKN TEMATIK COVID-19 laporan ini 

dimaksudkan sebagai alat atau dokumen penyampaian semua informasi 

tentang pelaksanaan kegiatan KKN TEMATIK COVID-19 Ber- BudAI 

yang telah dilaksanakan sesuai dengan format yang berlaku. 

 

G. Penilaian 

Penilaian terhadap mahasiswa meliputi: 

 

dari berbagai kalangan 

masyarakat) dan  di like oleh 

minimal 150 followers. Bukti 

link dapat di kirim ke Sistem 

KKN Online/SIKAPE 

http://sikape.unissula.ac.id 

http://sikape.unissula.ac.id/
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No. Komponen Indikator 

Penilaian 

Score Penilai 

1 Pembekalan (Tes) Materi Pembekalan  LPPM 

2 Kesesuaian target 

dan realisasi 

Prosentase tingkat 

pelaksanaan 

 DPL 

3 Pengamalan 

BudAI 

Prosentase 

pelaksanaan 

 Tokoh Agama 

Setempat + 

Motivator 
BudAI 

4 Adaptasi & 

Sosialisasi 

Tingkat penerimaan 

Masyarakat 

 Perangkat 

Desa/Instansi 

 
Pedoman penilaian sebagai berikut: 

 
Sangat Memuaskan : 86-100 : A 
Baik : 71-85 : B 

Cukup : 56-70 : C 

Kurang : 40-55 : D 
Kurang Sekali : <40 : E 

 

Mahasiswa yang mendapatkan nilai D dan E dinyatakan tidak lulus 

dan harus mengulang KKN TEMATIK COVID-19 ber-BudAI lagi. 
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FORM PENILAIAN PELAKSANAAN KKN TEMATIK COVID-19  (RAHASIA) 

 

Desa   : 

Kecamatan  : 

Kabupaten/Kota : 

Provinsi  : 

 
No Nama Nim Fakultas 

1    

2    

3    

4    

5    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PENILAIAN 

*) urutan 1-5 sesuai dengan urutan pada tabel nama mahasiswa  

 

Tempat, tgl-bulan-tahun 

 

 

(..................................) 

Pemangku wilayah 
 

 

 

 

 

  

No Uraian Nilai Hasil Penilaian pada mahasiswa*) 

1 2 3 4 5 

1 Kehadiran 70-

100 

     

2 Keaktifan       

3 Kreativitas       

4 Inisiatif       

5 Penguasaan materi       

6 Kemampuan 

menyusun program 

      

7 Kemampuan kerjasama       
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BAB III || TATA TERTIB DAN SANKSI 

 
A. Ketentuan Umum 

1. Tata tertib yang dimaksud adalah segala peraturan yang mengatur 

tentang pelaksanaan KKN TEMATIK COVID-19 kepada 

mahasiswa. 

2. Pelanggaran yaitu segala bentuk perbuatan mahasiswa yang tidak 

sesuai dengan tata tertib mahasiswa KKN TEMATIK COVID-19 

dan/atau Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung. 

3. Pelanggar yaitu mahasiswa peserta KKN TEMATIK COVID-19 

yang menyimpang atau melanggar tata tertib KKN TEMATIK 

COVID-19. 

4. Persidangan adalah mekanisme pertanggungjawaban mahasiswa 

pelanggar tata tertib KKN TEMATIK COVID-19 yang dilakukan 

oleh Tim Disiplin sesuai Kode Etik Mahasiswa UNISSULA. 

5. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada mahasiswa pelanggar 

sebagai konsekwensi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan 

oleh mahasiswa. 

6. Lokasi yaitu suatu wilayah kerja mahasiswa KKN TEMATIK 

COVID-19 yang terbatas pada wilayah setingkat Kota, Desa/dukuh 

dimana masyarakat sasaran berada. 

7. Masa pelaksanaan adalah rentang waktu dari sejak mahasiswa 

melaksanakan kegiatan di wilayah sampai dengan terselesaikannya 

program yang diajukan oleh kelompok mahasiswa KKN TEMATIK 

COVID-19. 

8. Masa setelah selesai dilakukan program adalah waktu setelah selesai 

membuat program dan dilaporkan ke Panitia KKN TEMATIK 

COVID-19 sampai dengan pengumumannilai. 

9. Sopan santun adalah budi pekerti, tata krama, tindakan, kesusilaan, 

tutur kata yang baik menurut Islam, adat istiadat, dan norma-norma 

yang berlaku. 
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10. Adat istiadat adalah tata aturan kelakuan, kebiasaan yang lazim 

diikuti atau dilakukan disuatu tempat atau daerah tertentu. 

11. Norma-norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat 

sekelompok warga dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, 

tatanan dan pengendalian tingkah laku. 

 
B. Pelaksanaan 

1. Wajib mengikuti semua tahapan proses dan/atau prosedur yang 

telah ditentukan untuk melaksanakan tugas-tugas KKN TEMATIK 

COVID-19 dengan penuh rasa tanggung jawab dan berdedikasi 

tinggi. 

2. Wajib menjaga nama baik UNISSULA. 

3. Wajib berbusana secara islami (rapi, sopan, tidak membuka aurat, 

berhijab bagi muslimah). 

4. Wajib menjaga sopan santun, adat istiadat, dan menjunjung tinggi 

norma-norma masyarakat setempat. 

5. Wajib menghayati, menyesuaikan diri dengan lingkungan di Wilayah 

KKN TEMATIK COVID-19, dan bersosialisasi dengan masyarakat 

sepanjang tidak melanggar tuntunan agama Islam. 

6. Wajib mengikuti pembekalan, orientasi, pelaksanaan KKN 

TEMATIK COVID-19, dan menyerahkan Laporan Hasil KKN 

TEMATIK COVID-19. 

7. Wajib membuat Buku Catatan Kegiatan Harian (logbook). 

8. Setiap permohonan dana-dana kegiatan dari pihak eksternal (instansi, 

lembaga swasta maupun pemerintah) harus mendapat persetujuan 

DPL dan Panitia KKN Tematik covid-19. 

9. Setiap kegiatan yang melibatkan pihak luar (instansi, lembaga swasta 

maupun pemerintah) wajib dituangkan dalam proposal kerja sama dan 

harus diketahui dan disahkan oleh DPL dan Panitia KKN Tematik 

covid-19. 

10. Wajib mempergunakan seluruh dana yang diperoleh untuk kegiatan 
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KKN TEMATIK COVID-19 serta mempertanggungjawabkannya 

kepada DPL dan Pusat KKN TEMATIK COVID-19 dalam bentuk 

Laporan Penggunaan Dana. 

11. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat 

merusak Ukhuwah Islamiyah dan persatuan bangsa. 

12. Tidak diperbolehkan membawa, memiliki, menyimpan, 

memperdagangkan, mengedarkan, dan menggunakan  minuman keras 

dan atau obat-obatan terlarang dan atau sejenisnya. 

13. Tidak diperbolehkan meminta dana kepada Universitas, Fakultas, 

Lembaga, dan Pegawai (Dosen dan karyawan) dengan alasan apapun. 

14. Wajib bagi seluruh anggota unit untuk memperhatikan peringatan 

secara tertulis dari Pusat KKN TEMATIK COVID-19 yang 

ditujukan kepada satu atau beberapa mahasiswa se-unitnya yang 

telah terbukti melakukan pelanggaran, karena hakekatnya juga 

menjadi peringatan bagi anggota yang lain dalam satu unit atas 

terjadinya suatu pelanggaran di unit tersebut. 

 
C. Masa Setelah Selesai di Kerjakan Program 

1. Wajib membuat Laporan Hasil KKN TEMATIK COVID-19 

(Sistematika dan ketentuan terlampir) berbentuk 1 (satu) softcopy 

dalam sebuah Compact Disk (CD), untuk diserahkan kepada Panitia 

KKN TEMATIK COVID-19. 

2. Penyusunan Laporan Hasil KKN TEMATIK COVID-19 harus sesuai 

dengan panduan (sistematika dan ketentuan) dan mendapat pengesahan 

lengkap dari DPL, Kepala LPPM UNISSULA dan Ketua Panitia KKN 

TEMATIK COVID-19. 

3. Nilai KKN TEMATIK COVID-19 akan dikeluarkan setelah seluruh 

mahasiswa KKN TEMATIK COVID-19 menyerahkan copy 

Laporan Hasil KKN TEMATIK COVID-19 ke Pusat KKN 

TEMATIK COVID-19 selambat- lambatnya satu hari sebelum 

Sidang Penetapan Nilai (Yudisium). 
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4. Sertifikat KKN TEMATIK COVID-19 akan dikeluarkan setelah 

Yudisium nilai KKN TEMATIK COVID-19 dan dapat diunduh 

sendiri oleh Mahasiswa melalui program SIKAPE. 

 
D. Bentuk-Bentuk Pelanggaran 

1. Tidak mengikuti kegiatan sejak pembekalan hingga pelaksanaan 

KKN TEMATIK COVID-19 sesuai jadwal yang telah ditentukan. 

2. Tidak mematuhi ijin yang telah diajukan atau ditetapkan pada saat 

melakukan program kegiatan. 

3. Tidak berbusana secara islami. 

4. Tidak dapat bersosialisasi dan bekerja sama dengan masyarakat di 

lingkungan lokasi KKN TEMATIK COVID-19. 

5. Tidak dapat menjaga hubungan baik dengan masyarakat. 

6. Tidak dapat menjaga kebersamaan atau kekompakan unit dalam 

palaksanaan kegiatan KKN TEMATIK COVID-19. 

7. Pemalsuan tanda tangan pejabat Pusat KKN TEMATIK COVID-19, 

Pejabat Desa, Pejabat Instansi dan/atau tokoh masyarakat dengan 

maksud untuk mengesahkan kegiatan yang telah dilaksanakan dan 

atau tidak dilaksanakan. 

8. Tidak dapat menjaga diri dari perbuatan yang dapat dikategorikan 

sebagai perbuatan asusila atau melanggar hukum yang berlaku. 

9. Membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, mengedarkan 

dan menggunakan minuman keras dan atau obat-obatan terlarang 

dan atau sejenisnya. 

10. Melakukan kegiatan yang menjurus ke arah politik praktis, ikut 

campur tangan dalam Pilkades maupun Pilkada, unjuk rasa, dan 

kegiatan yang menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat dan 

pencemaran nama baik UNISSULA. 

11. Melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan tindak pidana, dan atau 

masalah keperdataan yang dapat merugikan masyarakat dan 

UNISSULA. 
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E. Sanksi-sanksi 

Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi  ditentukan, diputuskan, 

dan ditetapkan oleh PanitiaPusat KKN TEMATIK COVID-19 bersama 

DPL dan Wakil Rektor 1 berdasarkan ketentuan yang berlaku. 
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BAB IV EVALUASI PROGRAM DAN KEBERLANJUTAN 

A. Evaluasi Kegiatan KKN Covid-19 

Tujuan evaluasi  program  KKN TEMATIK COVID-19 adalah  untuk  

menyusun  kebijakan  dan perbaikan teknis pelaksanaan KKN berikutnya. 

Pelaksanaan evaluasi keseluruhan program KKN TEMATIK COVID-19. 

KKN TEMATIK COVID-19 yang diadakan dalam masa pandemi ini 

mempunyai kekhususan dikarenakan semua proses dilakukan secara daring. 

 Ada tiga aspek yang dievaluasi,yaitu sebagai berikut. 

a. Pencapaian tujuan KKN TEMATIK COVID-19: yaitu evaluasi terhadap 

pencapaian tujuan dari tiga sasaran KKN yaitu mahasiswa, masyarakat, 

dan lembaga/PT.  

b. Proses pelaksanaan program KKN TEMATIK COVID-19: yaitu evaluasi 

perencanaan, pelaksanaan, hasil, dan analisis terhadap faktor 

penghambat dan pendukung. 

c. Dampak pelaksanaan KKN TEMATIK COVID-19: yaitu evaluasi terhadap 

dampak yang terjadi, baik pada mahasiswa, masyarakat, maupun 

lembaga. Dampak KKN TEMATIK COVID-19 terhadap mahasiswa dapat 

dilihat dari perkembangan kepribadian, perilaku, pola pikir, kepekaan, 

dan kepedulian dalam pengembangan manusia seutuhnya. Dampak KKN 

TEMATIK COVID-19 terhadap masyarakat dapat dilihat dari adanya 

perubahan kondisi fisik, sosial, ekonomi, serta sikap balik dan harapan 

terhadap lembaga. Dampak KKN TEMATIK COVID-19 terhadap  

lembaga  adalah  adanya peningkatan sosialisasi, peran, dan 

sumbangannya dalam pembangunan manusia. 

B. Evaluasi Keberlanjutan Program 

Isaac dan Michael (1983:8-9) mendefinisikan evaluasi sebagai suatu 

proses untuk melakukan penilaian terhadap perilaku atau kinerja tertentu 

yang dirumuskan dalam tujuan. Demikian juga yang dikemukaan oleh 

Hammond dalam Isaac dan Michael (1983:8-9) bahwa evaluasi adalah 

proses menilai keefektifan program terkini dan inovatif dengan 

membandingkan data mengenai perilku dengan tujuan yang diharapkan 

tercapai. Selain itu evaluasi atas program KKN  Tematik COVID-19 ini 

akan membantun pelaksana dalam menerapkan kebijakan serta dalam 
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pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Selain itu evaluasi juga 

dilakukan terhadap keberlanjutan program yang dilakukan di masa pandemi 

ini, dalam rangka menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di luar PT 

(Unissula). Adapun bentuk evaluasi program adalah terkait Sumber daya 

(manusia/modal) yang ada sehingga akan mempercepat keberhasilan 

program. 
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BAB V || PENUTUP 

 

 
Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis 

KKN TEMATIK COVID-19 Ber-BudAI Universitas Islam Sultan Agung 

(UNISSULA) ini akan disampaikan dalam ketentuan-ketentuan tersendiri. 
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LAMPIRAN 

 Format Sampul 

 Format Halaman Pengesahan 

 Sistematika Laporan 

 Format Logbook/Catatan Harian 

 Format Dokumentasi Foto kegiatan 

 Format Laporan Penggunaan Dana 

 Pedoman Dari Penjaminan Mutu Terkait  

Covid Di Era New Normal 

 Diagram Alur KKN Tematik Covid-19 

 

 

  



Buku Panduan Pelaksanaan KKN Tematik Covid-19 Ber-BudAI – Edisi Tahun 2020 

36 

 

 

 

 

Warna sampul hijau 

LAPORAN HASIL KULIAH KERJA NYATA (KKN TEMATIK 

COVID-19) 

BERBUDAYA AKADEMIK ISLAMI (BUDAI) 

PERIODE X TAHUN 2020 

 
Di Desa .. Kecamatan ... Kabupaten ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disusun oleh: 

Kelompok ... 

 
 

NO NAMA NIM FAKULTAS 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

 

 

Dosen Pembimbing Lapangan: 

.... 

 
 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG 

2020 
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HALAMAN PENGESAHAN 

 

Dengan selesainya Kegiatan KKN TEMATIK COVID-19 BERBUDAI 

UNISSULA Periode X Tahun 2020 di Desa ... Kecamatan ... Kabupaten ...yang 

beranggotakan: 

 
No. Nama NIM FAKULTAS 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

 

 

 

 

 

 
Laporan Hasil KKN TEMATIK COVID-19 Kelompok ... ini disahkan oleh: 

 
Dosen Pembimbing Lapangan, 

 

 

 

 

 
............................................. 

(Nama DPL dan NIK) 

 

Kepala LPPM UNISSULA 

 

 

Cap LPPM 

 

 

Dr. Heru Sulistyo, S.E., M.Si 

NIK. 210493032 

Ketua Pusat KKN TEMATIK COVID-19 

 

 

 

 

 

 
Abdurrohim, S.Psi., M.Si 

NIK. 210799003 
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Sistematika Laporan Hasil KKN TEMATIK COVID-19 

 
Sampul (Lihat format) 

Halaman Pengesahan (Lihat format) 

Kata Pengantar (Ucapan Terimakasih) 

Daftar Isi 

Daftar Gambar 

Daftar Tabel 

Daftar Lampiran 

 

 
BAB I. PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Uraikan mengapa KKN TEMATIK COVID-19 perlu dilaksanakan dan 

manfaatnya. 

B. Maksud dan Tujuan KKN TEMATIK COVID-19 Ber-BudAI UNISSULA 

Uraikan maksud dan tujuan KKN TEMATIK COVID-19 Ber-BudAI 

UNISSULA di desa-desa mitra maupun non mitra UNISSULA 

C. Identifikasi Permasalahan 

Sebut dan uraikan hasil identifikasi permasalahan yang didapatkan di 

desa, di kota saat ini. 

D. Metode dan Sistematika Pembahasan. 

Sebut dan uraikan metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan KKN 

TEMATIK COVID-19 saat ini. 

BAB II. GAMBARAN UMUM LOKASI KKN TEMATIK COVID-19 

 
A. Sejarah lokasi (Sudah jelas) 

B. Struktur Organisasi Instansi Pemerintahan/Desa (Sudah jelas) 

C. Kondisi Geografis (Sudah jelas) 

D. Kependudukan dan SDM (Sudah jelas) 

E. Sarana dan Prasarana (Sudah jelas) 
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BAB III. PROGRAM KERJA 

 
A. Prioritas Permasalahan 

Sebut masalah yang dipilih sebagai prioritas untuk diselesaika, dan 

uraiakan alasan pemilihannya. 

B. Pelaksanaan Program Kerja KKN TEMATIK COVID-19 

Uraikan program kerja yang dilaksanakan berdasarkan prioritas masalah 

dan hasil yang dicapai. 

BAB IV. PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

B. Saran 

LAMPIRAN: 

1. Logbook / Catatan Harian 

2. Foto-foto dokumentasi kegiatan 

3. Laporan penggunaan dana 

4. Laporan link yang digunakan 
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LOGBOOK / CATATAN HARIAN 

KULIAH KERJA NYATA 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

PERIODE X TAHUN 2020 

 

Hari ke- : ... 

 

Hari : ... 

 

Tanggal : ... 

A. Jadwal Kegiatan 

No Waktu Kegiatan 

   

   

   

   

B. Catatan Penting Harian 

 

Dosen Pembimbing Lapangan, 

 
 

TTD 

 
 

Nama DPL 

Kelompok: ... 

Ketua, 

 
 

TTD 

 
Nama Ketua 
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DOKUMENTASI FOTO KEGIATAN 
 

 
 

 
Keterangan foto: Narasikan gambar foto di atas, tanggal ... 

 
 

Atau: 
 

 

 

Keterangan foto: Narasikan gambar foto di atas, tanggal ... 
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Atau: 
 

 

 
Keterangan foto: Narasikan gambar foto di atas, tanggal ... 
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LAPORAN PENGGUNAAN DANA KKN TEMATIK COVID-19 PERIODE 

X TAHUN 2020 
 

Kelompok : ..................................................................................... 

Desa : ..................................................................................... 

Kecamatan : ..................................................................................... 

Kabupaten : ..................................................................................... 
 

PEMASUKAN: 

 

TANGGAL URAIAN JUMLAH (RP) 

18-08-2020 Stimulan Program Kerja Rp 500.000,- 

... ... ... 

... ... ... 

   

TOTAL PEMASUKAN ... 

Jumlah baris disesuaikan. 
 

PENGELUARAN: 

 

TANGGAL URAIAN JUMLAH (RP) 

   

   

   

   

   

   

TOTAL PEMASUKAN  

Jumlah baris disesuaikan. 

 

SALDO = PEMASUKAN – PENGELUARAN 
SALDO = 

(TERBILANG ..... ) 

 
Dosen Pembimbing Lapangan, 

 
 

TTD 

 

Nama DPL 

Kelompok: ... 
Ketua, 

TTD 

Nama Ketua 



Buku Panduan Pelaksanaan KKN Tematik Covid-19 Ber-BudAI – Edisi Tahun 2020 

44 

 

 

 JADWAL KEGIATAN (JADWAL TENTATIF) 
 
 

NO RENCANA KEGIATAN WAKTU KEGIATAN 

1 Pendaftaran online dan Mendownload Buku 

Panduan KKN Covid-19 

6 Juli – 18 Juli 2020 

2 Pengusulan Program dan Kelompok KKN 

Covid-19 oleh Mahasiswa ke LPPM  

24 Juli – 1 Agustus 2020 

3 Pembekalan Mahasiswa KKN Covid-19 23 dan 24 Juli 2020 

4 Pembekalan DPL oleh Panitia KKN Covid- 

19 (LPPM) 

27 Juli 2020 

5 Review dan Revisi Program KKN Covid-19 

oleh Pengusul yang dilakukan oleh Panitia 
KKN Covid-19 (LPPM) dan Tim 

3 Agustus – 10 Agustus 

2020 

6 Pelaksanaan KKN Covid-19 18 Agustus – 3 September 
2020 

7 Monitoring KKN Covid-19 oleh Panitia 

KKN Covid-19 (LPPM) dan DPL 

18 Agustus – 3 September 
2020 

8 Penyerahan draft laporan akhir KKN Covid- 

19 Mahasiswa ke Panitia KKN Covid-19  

18 Agustus – 3 September 

2020 

9 Penilaian Laporan Akhir KKN Covid-19 

Oleh Panitia KKN Covid-19 (LPPM) 

18 Agustus – 3 September 
2020 

10 Batas akhir penyerahan laporan akhir KKN 
Covid-19 Hasil Revisi 

18 Agustus – 3 September 
2020 

11 Batas akhir Penyerahan Nilai KKN Covid-19 
oleh DPL dan Tim Lapangan (pemberi 

tugas mahasiswa)  

18 Agustus – 3 September 
2020 

12 Yudisium KKN Covid-19 dan Pengumuman 
nilai akhir KKN Covid-19 

7 September 2020 

 
Keterangan: 

1. Mahasiswa Melakukan Pendaftaran On-line Sekaligus mengunduh Buku 

Panduan untuk dipelajari PROGRAM-PROGRAM apa saja yang dapat 

dilakukan 

2. Mahasiswa MEMBUAT KELOMPOK SENDIRI yang berjumlah 5 orang 

per kelompok dimana setiap kelompok boleh terdiri dari satu, dua atau 

beberapa Fakultas/Program Studi dan membuat rencana program yang 

diajukan ke LPPM (boleh bervariasi programnya) melalui SIKAPE (Sistem 

Informasi Kegiatan Dan Prestasi Ekstrakurikuler) untuk mendapatkan 

persetujuan dari Tim KKN LPPM bahwa Program yang diajukan sudah 

memenuhi syarat minimal SKS KKN. 

3. Mahasiswa dapat memilih waktu pembekalan sesuai dengan bidang atau 

minat yang diajukan melalui aplikasi ZOOM dan pelaksanaan sesuai 
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dengan jadwal yang sudah dibuat oleh Panitia. Absensi Pembekalan dan 

Sertifikat Pembekalan akan di sampaikan melalui chat Zoom. Keterlibatan 

peserta harus 100 % berdasar dari data based yang terlihat di aplikasi. Jika 

ada mahasiswa yang tidak full 100% atau tidak mengikuti pembekalan, 

maka akan berpengaruh kepada Nilai Akhir Mahasiswa. 

4. Dosen Pembimbing Lapangan adalah Dosen yang sudah ditunjuk oleh 

Panitia KKN berdasar dari keaktifan selama menjadi DPL KKN terdahulu 

dan sesuai dari prosentase jumlah Mahasiswa yang terlibat. Satu DPL 

membawahi Empat (4) kelompok atau minimal 20 mahasiswa. Pembekalan 

DPL dilakukan melalui aplikasi ZOOM yang sudah terjadwal pada tanggal 

27 Juli 2020. 

5. Review proposal program kerja kelompok KKN Covid-19 akan dilakukan 

oleh Tim Reviewer yang sudah dibentuk oleh Panitia.  

6. Pelaksanaan KKN Covid-19 dilakukan secara simbolis melalui daring 

Zoom yang di simboliskan dengan pelepasan Burung Perkutut dengan 

makna bahwa melepas Mahasiswa untuk terjun ke masyarakat dengan 

membawa Kewibawaan serta dapat menjadi cikal bakal bahwa program 

yang dilakukan oleh mahasiswa KKN Covid-19 akan membawa keberkahan 

dan dapat menjadi penyemangat untuk bangkit dari keterpurukan Pandemi 

covid-19. Selain itu, juga untuk pelestarian alam sesuai dengan visi misi 

Unissula yaitu Go Green dan BudAI (Cintai Allah, Sayangi Sesama, 

Selamat Menyelamatkan). 

7. Monitoring KKN Covid-19 dilakukan oleh Tim Panitia LPPM dan DPL 

dengan memperhatikan LOGBOOK yang dibuat dan dilaporkan oleh 

mahasiswa peserta KKN Covid-19 perharinya.  

8. Mahasiswa membuat draft laporan akhir berdasar dari contoh laporan yang 

sudah dibuat oleh Panitia KKN Covid-19. 



Buku Panduan Pelaksanaan KKN Tematik Covid-19 Ber-BudAI – Edisi Tahun 2020 

46 

 

 

PEDOMAN DARI PENJAMINAN MUTU TERKAIT COVID DI ERA NEW 

NORMAL 
 

1. Pengkondisian Individu/Personil Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan dan 

Masyarakat Pengunjung 

a. Memastikan setiap dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa memahami dan 

mempraktikkan perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

b. Mewajibkan setiap dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dan masyarakat 

pengunjung menggunakan masker sejak dari rumah, selama dan sampai pulang 

kembali ke rumah. Bagi mahasiswa dan dosen maupun laboran yang 

melaksanakan pembelajaran skill di laboratorium dapat menggunakan face shield 

dalam ruangan tersebut bila diperlukan. 

c. Wajib selalu menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan 

sabun dan air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah 

melaksanakan pekerjaan.  

d. Menerapkan etika batuk dan bersin dimanapun berada, biasakan untuk 

batuk/bersin untuk menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam.  

e. Dihimbau segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota 

keluarga di rumah. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya 

dengan cairan desinfektan. 

2. Pengkondisian Pembelajaran  

a. Pembelajaran dalam kampus 

b. Pembelajaran di luar kampus (wahana klinik/praktik/bengkel/ 

perusahaan/masyarakat)  

1) Untuk semua mata kuliah skill base yang membutuhkan wahana 

praktik/klinik di masyarakat, dikoordinasikan secara intensif oleh program 

studi dengan pihak-pihak terkait dengan mengikuti kebijakan setempat dan 

tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah dan menghindari 

penularan/penyebaran Covid-19.  

2) Pelaksanaan pembelajaran diluar kampus (wahana klinik/praktik) dapat 

dilaksanakan dengan metode synchronous (tatap muka virtual atau langsung) 

dan asynchronous (tidak secara langsung dalam waktu bersamaan) pada 

capaian pembelajaran skill tertentu yang ditentukan oleh program studi. 

3) Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran praktik di wahana 

klinik/praktik apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a) Program studi telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah 

ataupun dinas kesehatan terkait dimana mahasiswa akan berpraktik. 

b) Wajib membuat surat pernyataan kesediaan untuk mengikuti praktik tsb 

sesuai tatanan new normal dan diketahui oleh orang tua/wali.  

c) Menaati ketentuan yang ada di wahana praktik.  

4) Penjadwalan kegiatan harian pembelajaran di wahana praktik dapat 

dimaksimalkan 6-8 jam sehari atau disesuaikan dengan ketentuan wahana 

praktik dengan meminimalisir jumlah mahasiswa dalam satu kegiatan 

praktik.  

5) Pelaksanaan pembelajaran praktik/klinik wajib menggunakan prinsip 

protokol kesehatan dalam pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19 

seperti ketentuan dalam pengkondisian individu/person serta penggunaan 

APD disesuaikan dengan tingkat perlindungan kategori zona maupun situasi 

dan kondisi wahana praktik/klinik.  
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DIAGRAM ALUR KKN TEMATIK COVID-19  
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MODUL PENDAFTARAN KKN TEMATIK COVID-19 PERIODE X  

TAHUN AKADEMIK 2020/2021  

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG 

 

A. TUJUAN 

Mahasiswa mampu dan memahami cara menggunakan sistem informasi KKN online. 

Untuk memudahkan dari proses pendaftaran, pelaksanaan, dan pelaporan serta mencetak 

sertifikat KKN secara online. 

 

B. SEKILAS TENTANG SIKAPE 

SIKAPE adalah sistem informasi KKN online yang bertujuan untuk memudahkan 

mahasiswa mendaftar dan melakukan kegiatan KKN. 

Dengan alur atau proses KKN online sebagai berikut : 
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C. MEMULAI REGISTRASI 

Untuk memulai pendaftaran KKN online silahkan masuk ke alamat URL 

http://lppm.unissula.ac.id/ , kemudian KLIK menu Pengabdian Masyarakat lalu pilih 

sub menu KKN Online seperti gambar berikut : 

 

 
 

Setelah masuk pada laman sistem KKN online seperti gambar berikut : 

 

 
 

 

 

http://lppm.unissula.ac.id/


Modul KKN Tematik Covid-19 Ber-BudAI – Edisi Tahun 2020 

 

52 
 

Silahkan login dengan user NIM dan password NIM 

 

 

KLIK     untuk melanjutkan proses pendaftaran KKN online, dan 

akan muncul tampilan sebagai berikut : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASUKKAN NIM 
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Langkah selanjutnya adalah klik pada menu  

 

  
 

 

Dan akan muncul tampilan seperti berikut : 
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Klik pada  

 
Proses selanjutnya adalah memilih jadwal pelaksanaan KKN dan 

mengisi data kelompok KKN pada kolom yang telah tersedia 

dengan lengkap. 

 
 

   Tampilan setelah data berhasil di inputkan semua. 
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Untuk Edit data adalah dengan cara Klik tombol Edit seperti gambar di bawah ini 

 

 
 

Setelah merubah atau Edit data selesai silahkan Klik tombol 

Simpan 
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Bagi peserta KKN Tematik Covid-19 yang tidak mengikuti PEMBEKALAN secara 

Daring/ online dari awal sampai akhir, maka otomatis tidak dapat mengikuti kegiatan KKN 

tersebut.  Dan peserta yang tidak Lulus dapat mengikuti KKN periode selanjutnya. Bisa di 

lihat pada gambar berikut : 

 

 
 

 

D. PROSES PELAKSANAAN 

Pada proses pelaksanaan ini di mulai dengan meng-upload proposal dengan langkah 

sebagai berikut : 

Klik pada tombol Upload proposal pada tombol warna hijau di pojok kanan  
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Langkah sebelum Upload Proposal 

1. Mengisikan jumlah kegiatan sesuai dengan total beban SKS minimal 3. 

2. Upload proposal dengan cara meng Klik Browse dan pilih file yang akan di Upload 

dengan batas maksimum 5MB, dengan format .pdf. 

3. Setelah berhasil Upload dan mengisi data kegiatan silahkan Klik tombol Simpan. 

 

 
 

Setelah data berhasil tersimpan, data akan tampil pada Data KKN Mahasiswa seperti 

gambar di bawah ini : 

 

 

 



Modul KKN Tematik Covid-19 Ber-BudAI – Edisi Tahun 2020 

 

58 
 

Selanjutnya Proposal yang sudah berhasil di Upload maka akan masuk proses Review, 

untuk menentukan Proposal layak atau tidak layak untuk dilaksanakan. Dengan waktu 

proses Review maksimal 1 minggu setelah Upload proposal. 

Untuk melihat proposal Lulus/ Tidak Lulus Klik pada tombol aksi yang berwarna hijau  

 

       Akan tampil seperti gambar di bawah ini 
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E. PROSES PELAPORAN 

Pada proses pelaporan ini ada beberapa yang harus di inputkan yaitu sebagai berikut : 

1. Mengisikan hasil dari kegiatan yang telah di Upload ke Sosial Media seperti 

Youtube, Facebook, Instagram, dengan mengcopykan Link URL social media 

tersebut, untuk kami cek validitas link URL tersebut. 

2. Meng Upload Laporah hasil kegiatan KKN, dengan cara Klik Browse dan pilih file 

yang akan di Upload dengan batas maksimum 5MB, dengan format .pdf. 

3. Setelah semua terinput Klik tombol Simpan. 

 

 
 

Setelah Klik tombol Simpan, maka data akan tersimpan dan tampil seperti gambar di 

bawah ini : 
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F. PROSES PENILAIAN DAN CETAK SERTIFIKAT 

Pada proses penilaian hasil laporan kegiatan KKN yang akan divalidasi oleh Tim LPPM, 

maka keluar hasil akhir dari nilai kegiatan tersebut seperti pada gambar di bawah ini. 

 
 

Untuk mencetak Sertifikat Klik pada tombol Cetak Sertifikat KKN seperti gambar 

dibawah ini : 

 

 
PROSES SELESAI. 
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