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KATA PENGANTAR 
 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah 
SWT karena atas rahmat-Nya Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) Tematik Covid-19 ini dapat terselesaikan. Shalawat dan 
salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad 
SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, pengamal dan 
penyiar ajaran-ajarannya. 

Dalam proses penyusunan Buku Panduan KKN Tematik  
Covid-19 ini, tim penyusun telah berupaya untuk memenuhi 
standar proses, pedoman dan peraturan yang menjadi acuan 
penyusunan. Dengan tetap berpedoman pada peraturan tesebut, 
kami mengembangkan penyusunan Buku Panduan KKN Tematik  
Covid-19 ini berdasarkan pada kebutuhan. Dengan disusunnya 
buku pedoman ini, semoga dapat dijadikan sebagai pedoman 
dalam melaksanakan kegiatan di lapangan. 

Agar KKN ini memperoleh hasil yang optimal, pihak 
Panitia KKN 2020 Unisda Lamongan telah bekerja keras mencari 
alternatif-alternatif yang berkait dengan penyusunan program 
kerja, pelaksanaan di lapangan, pemantauan, evaluasi dan 
merumuskannya kemudian menuangkan dalam Buku Panduan 
KKN ini. Semoga buku ini dapat menjadi panduan bagi 
mahasiswa peserta KKN, DPL, dan panitia pelaksana dalam 
mewujudkan keberhasilan yang sangat kita dambakan. 

Kami menyadari penyusunan Buku Panduan KKN Tematik  
Covid-19 ini, belumlah sempurna. Oleh karena itu, saran dan 
masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan dan 
penyempurnaan buku pedoman ini dikemudian hari. Atas 
kerjasama kami mengucapkan terima kasih, semoga Buku 
Panduan KKN Tematik  Covid-19 dapat bermanfaat. 

 
              Lamongan, 30 Juni 2020 
              Tim Penyusun 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Dasar Pemikiran dan Tema 
1. Dasar Pemikiran 

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan 
Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan, 
tertulis bahwa proses belajar mengajar yang biasanya 
tatap muka dialihkan menjadi pembelajaran daring. 
Dengan begitu, sistem pembelajaran baik yang di dalam 
kelas maupun di luar kelas diubah menjadi daring semua. 

Sebagai perguruan tinggi yang ada di provinsi Jawa 
Timur, maka Universitas Islam Darul ‘ulum  (Unisda) 
Lamongan terpanggil untuk berkontribusi dalam 
pencegahan dan penanganan Covid-19 yang sedang 
mewabah di masyarakat. Melalui Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) yang ada di 
lingkungan Unisda Lamongan merumuskan kegiatan  KKN 
Tematik Covid-19 untuk percepatan penanggulangan 
Covid-19. Kegiatan KKN Tematik Covid-19 merupakan 
kegiatan yang terjadwal secara akademik di Unisda 
Lamongan. Oleh karena itu, percepatan penanggulangan 
Covid-19 sangat srategis jika dilakukan melalui kegiatan 
KKN ini. 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Covid-19 
merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada 
masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara 
interdisipliner, institusional, dan kemitraan sebagai salah 
satu wujud dari tridharma perguruan tinggi. Program 
pengabdian kepada masyarakat dipandang oleh 
Universitas Islam Darul ‘ulum (Unisda) Lamongan sebagai 
program yang wajib dilaksanakan, baik oleh dosen 
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maupun oleh mahasiswa. Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Tematik adalah program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik 
dengan fokus yang spesifik dengan ciri: (1) relevan dengan 
program pembangunan daerah atau pemerintah pusat; (2) 
relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan (3) relevan 
dengan visi, misi, renstra, kepakaran, dan IPTEKS yang 
dimiliki Unisda Lamongan.  

Didukung pula dengan pernyataan resmi yang 
disampaikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 
mengenai kasus Covid-19 sebagai pandemi. Menurut WHO, 
pandemi adalah skala penyebaran penyakit yang terjadi 
secara global di seluruh dunia. Namun, ini tidak memiliki 
sangkut paut dengan perubahan pada karakteristik 
penyakitnya. suatu wabah sebagai pandemi artinya WHO 
memberi alarm pada pemerintah semua negara dunia 
untuk meningkatkan kesiapsiagaan untuk mencegah 
maupun menangani wabah. Hal ini dikarenakan saat 
sebuah pandemi dinyatakan, artinya ada kemungkinan 
penyebaran komunitas terjadi. Dalam menentukan suatu 
wabah sebagai pandemi, WHO tidak memiliki ambang 
batas dalam jumlah kematian atau infeksi atau juga 
jumlah negara yang terkena dampak. 

Berdasarkan data dari WHO, organ pernapasan 
menjadi sasaran utama infeksi virus Corona. Sebanyak 
87,9% pasien mengalami gejala demam, batuk kering 
(67,7%), dan kelelahan (28,1%). Penyakit paling umum 
setelah terinfeksi adalah pneumonia.  Sekitar 14% 
mengalami gejala sedang (severe cases), seperti sulit 
bernafas, kekurangan oksigen dalam darah, serta 
penurunan fungsi paru-paru. Sementara 5% lainnya dalam 
kondisi kritis. Penelitian tentang pola penyebaran Covid-
19 masih terus berlanjut, termasuk tingkat keparahan 
penyakit setelah terinfeksi. 
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Di Indonesia, sejak dua kasus pertama Covid-19 
yang diumumkan pada 2 Maret 2020, jumlah kasusnya 
terus meningkat tersebar di 34 provinsi. Per 30 Juni 2020 
pukul  11:15 WIB  terkonfirmasi  terdapat  55.092  kasus,  
dengan  korban  meninggal sebanyak 2.805 orang dan 
pasien sembuh sebanyak 23.800 orang. Berdasarkan data 
dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 
persebaran Covid-19 di wilayah Jawa Timur menjadi 
peringkat pertama pasien terbanyak terkena virus Corona. 
Sedangkan provinsi terbanyak kedua terkena virus Corona 
yaitu DKI Jakarta dan kemudian diikuti Sulawesi Selatan, 
Jawa Tengah dan Jawa Barat. 

Melihat situasi ini, percepatan penganan Covid-19 
harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan semua 
pihak termasuk perguruan tinggi. Peran perguruan tinggi 
bisa dijadikan sebagai ujung tombak dalam peranannya 
untuk mensosialisasikan penanganan Covid-19 kepada 
masyarakat. Perguruan tinggi harus menjadi jembatan 
penghubung antara dunia ilmu pengetahuan, teknologi dan 
seni dengan kebutuhan masyarakat. Di samping harus 
membina, mengembangkan serta menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni tersebut perguruan tinggi 
seharusnya juga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh 
seluruh lapisan masyarakat, sejalan dengan tuntutan dan 
kebutuhan masyarakat, pemanfaatan perguruan tinggi oleh 
masyarakat sudah sewajarnya dan seharusnya sudah dibina 
dan dilakukan pada waktu mahasiswa masih dalam proses 
belajar di perguruan tinggi. Dengan demikian para calon 
sarjana tersebut akan memperoleh pengalaman yang 
lengkap baik yang diperoleh dari bangku kuliah, 
laboratorium, buku maupun yang diperoleh dari pengalaman 
langsung dalam masyarakat dimana mereka hidup nanti. 

Sebagai kegiatan pengabdian pada masyarakat, 
melalui KKN mahasiswa dituntut untuk mengamalkan ilmu 
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pengetahuan, teknologi dan seni yang telah dipelajarinya 
selama ini untuk memecahkan masalah nyata yang dihadapi 
oleh masyarakat lokasi KKN dan memberikan solusi 
alternative sebagai penyelesaiannya secara ilmiah dan 
praktis. Dengan kata lain, melalui KKN mahasiswa membantu 
pembangunan masyarakat melalui berbagai kegiatan 
pendidikan, penelitian dan aplikasi pengalaman ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni. 

Dengan demikian, KKN mempunyai empat sasaran 
yaitu mahasiswa, perguruan tinggi, masyarakat, dan 
pemerintah. Mahasiswa akan memperoleh pendalaman 
pengertian dan penghayatan terhadap masalah-masalah 
yang timbul di masyarakat desa serta mencoba belajar dan 
memecahkan masalah tersebut dengan berpikir dan bekerja 
secara interdisipliner sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
dan pembangunan. Mahasiswa diharapkan menjadi 
motivator dan fasilitator dari usaha-usaha pembangunan 
yang pada saat sekarang sedang giat dilakukan terutama di 
daerah pedesaan. Perguruan tinggi akan memperoleh 
masukan-masukan yang berharga bagi pengembangan 
kurikulum yang benar-benar sesuai dengan cita-cita 
pembangunan. Masyarakat memperoleh pengetahuan baru 
berupa pemikiran-pemikiran yang dapat membantu proses 
perubahan pembangunan yang sedang dilaksanakan.  

Di samping itu, masyarakat juga dapat memperoleh 
manfaat dengan kehadiran mahasiswa peserta KKN karena 
mereka dapat memberikan solusi alternative penyelesaian 
masalah-masalah yang dihadapi masyarakat secara ilmiah 
dan praktis. Sementara itu, Pemerintah di tempat lokasi KKN 
juga akan mendapatkan partner yang bisa diajak 
bekerjasama dalam proses pembangunan di daerah 
setempat. Karena salah satu kendala yang sering dihadapi 
Pemerintah adalah masalah komunikasi dan pemahaman 
terhadap upaya-upaya dalam proses pembangunan. 
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Kehadiran mahasiswa di daerah akan membantu pemerintah 
dalam mengkomunikasikan program-program yang sedang 
maupun yang akan dilaksanakan oleh pemerintah setempat. 
Karena itu, Universitas Islam Darul Ulum (selanjutnya 
disingkat Unisda) Lamongan dalam tahun ini melaksanakan 
program KKN di Kabupaten Lamongan dalam rangka untuk 
mengembangkan dan membantu masyarakat Lamongan dan 
sekitarnya. 

 
2. Tema 

KKN Tematik Covid-19 Unisda Lamongan tahun 2020 
mengangkat tema “Ketahanan Lokal di Masa New Normal”. 

 
B. Dasar Hukum 

Yang menjadi dasar hukum kegiatan KKN Unisda 
Lamongan adalah 
1. Pancasila dan UUD 1945, 
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan 

Nasional, 
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi 
4. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor 

HK.02.01/Menkes/199/2020 tanggal 12 Maret 2020 
5. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 

3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease 
(Covid-19) Pada Satuan Pendidikan tanggal 9 Maret 2020 

6. Surat Edaran Sekertaris Jenderal Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan Nomor 35492/A.A5/HK/2020 tentang 
Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) tanggal 12 
Maret 2020 

7. Protokol Kesehatan WHO pada tanggal 6 Maret 2020 
8. Surat Edaran Bupati Lamongan Nomor 

420/107/413.011/2020 tentang Tindak Lanjut Pencegahan 
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Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di 
Kabupaten Lamongan 

9. Surat Edaran Rektor Unisda Nomor. 032/U/B.1/A.2/III/2020 
tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) di 
Unisda Lamongan tanggal 16 Maret 2020 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 20 
ayat 2 dinyatakan bahwa “Perguruan tinggi berkewajiban 
menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
masyarakat”.  Selain itu, pada pasal 24 ayat 2 juga disebutkan 
bahwa “Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola 
sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan 
tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian masyarakat”. 

 
C. Esensi Kuliah Kerja Nyata 

Esensi KKN dalam rangkaian aktivitas akademik menjadi 
salah satu bentuk perkuliahan yang  dilaksanakan  dengan  
melakukan interelasi langsung dinamika kehidupan masyarakat. 

KKN merupakan proses pembelajaran bagi mahasiswa dan 
civitas akademika melalui berbagai kegiatan langsung di tengah-
tengah masyarakat dan mahasiswa berupaya untuk menjadi 
bagian dari masyarakat serta secara aktif dan kreatif terlibat 
dalam dinamika yang terjadi di masyarakat. Keterlibatan 
mahasiswa bukan saja menjadi kesempatan mahasiswa belajar 
dari masyarakat, namun juga memberi pengaruh positif dan aktif 
terhadap pengembangan masyarakat sehingga memberikan 
warna baru dalam pembangunan masyarakat secara positif. 

KKN merupakan mata kuliah wajib, yang tercantum dalam 
kurikulum Unisda Lamongan dan harus ditempuh oleh semua 
mahasiswa program strata satu (S1). Mata kuliah KKN disiapkan 
dalam rangka mengembangkan kompetensi mahasiswa melalui 
pengalaman riil di masyarakat. Dengan pengalaman tersebut, 
mahasiswa diharapkan mendapatkan kemampuan generatif 
berupa life skills (kecakapan hidup) seperti kemampuan berpikir 



 

 

  Panduan KKN 2020 | 15  

 

dan bernalar secara analitis berdasarkan sumber empiris dan 
realistis agar dapat merancang dan melaksanakan program, 
membantu mengatasi permasalahan yang ada, bekerja sama 
dengan orang lain, mengatur diri sendiri, dan melatih 
keterampilan dalam bekerja. Dengan demikian, mereka akan 
mendapatkan wawasan, pengalaman, dan keterampilan dalam 
bermasyarakat sebagai nilai tambah selama menempuh kuliah di 
Unisda Lamongan. 

Pada prinsipnya KKN merupakan salah satu kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan perguruan tinggi 
sebagai upaya menerapkan ilmu yang diperoleh dan hasil-hasil 
penelitian di bidang Ipteks untuk meningkatkan kesejahteraan 
hidup masyarakat. Pelaksanaan KKN merupakan kegiatan 
akademik perguruan tinggi yang dimanifestasikan melalui Tri 
Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, 
penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Karena itu, 
pelaksanaan program KKN juga harus dilaksanakan secara ilmiah, 
sinergis, dan profesional. 

Unisda sebagai sebuah perguruan tinggi hadir di tengah 
masyarakat demi mengemban fungsi tridarma perguruan tinggi. 
Jika hanya aktivitas pengajaran dan penelitian yang mendapat 
perhatian, kesan perguruan tinggi sebagai menara gading tidak 
dapat dielakkan. Agar perguruan tinggi dapat bersentuhan 
langsung dengan  masyarakat  lewat  pengamalan  sebagian  ilmu  
pengetahuan dan    teknologi, kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat mau tidak mau harus dilakukan. Program pengabdian 
kepada masyarakat yang dimaksud tidak hanya dilakukan oleh 
dosen, melainkan juga mahasiswa yang secara konkret berwujud 
KKN. Jadi, KKN merupakan pengabdian kepada masyarakat bagi 
mahasiswa pada lokasi yang ditentukan dan bekerjasama dengan 
kampus. 

KKN sengaja dirancang sistematis sebagai salah satu wujud 
pengabdian perguruan tinggi kepada masyarakat melalui aktivitas 
pemberdayaan, pelatihan, penyuluhan, pembimbingan, dan 
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pendampingan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan 
membantu meningkatkan kualitas hidup dalam aktivitas 
pembangunan. Pelaksanaan KKN bersifat multidisipliner dan 
sekaligus pengintegrasian antara kegiatan pendidikan, penelitian, 
dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui KKN mahasiswa 
dihadapkan secara langsung kepada masyarakat sehingga yang 
terjadi adalah sifat saling memberi dan menerima antara 
keduanya. Agar pelaksanaan KKN dapat berjalan dan berhasil 
sesuai dengan harapan, harus ada kejelasan tugas dan koordinasi 
dengan semua pihak yang terkait. 

KKN merupakan salah satu wahana pengabdian kepada 
masyarakat. Karena itu, dalam pelaksanaannya lebih dulu harus 
dilakukan kajian secara cermat sebelum menentukan berbagai  
program yang akan dilaksanakan. Semua kegiatan yang dilakukan 
harus berdasarkan  hasil observasi riil di lapangan dan kajian 
analitis kritis sehingga kegiatan yang dilakukan dapat 
dipertanggungjawabkan secara akademis dan sosial. Sebagai  
sebuah  program  pengabdian kepada masyarakat, KKN lebih 
menekankan pada pemberdayaan masyarakat melalui 
pendekatan partisipatif dan pembelajaran untuk meningkatkan 
kesadaran dan pemahaman masyarakat  akan  potensi dan 
tantangan yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas 
kehidupannya baik secara individu maupun kelompok. 

Draf pengembangan alternatif model KKN Unisda ini 
sengaja disusun untuk memaparkan berbagai hal yang berkaitan 
dengan manajemen KKN di Unisda. Draf ini merupakan 
perumusan alternatif yang berpeluang disesuaikan dengan 
perkembangan mutakhir dan memenuhi saran implementatif 
dari sebuah era baru pelaksanaan KKN yang menjadi bagian 
untuh pelaksanaan rangkaian akademik di Unisda. 
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D. Tujuan 
1. Tujuan Akademik 

a. Mendewasakan alam pikiran mahasiswa serta 
memantapkan wawasan keilmuan dan 
kemasyarakatan sekaligus memperdalam 
pengetahuan mahasiswa tentang manfaat pendidikan, 
meningkatkan rasa tanggung jawab mahasiswa 
terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 

b. Memperoleh gambaran yang jelas tentang tata 
kehidupan masyarakat secara riil, menggali potensi-
potensi yang ada dalam masyarakat, meletakkan 
dasar-dasar pengembangan Sumber Daya Manusia 
sehingga proses transformasi keilmuan dari kampus ke 
masyarakat lebih bisa memecahkan permasalahan 
sosial yang ada di masyarakat 

c. Mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat 
tentang bahaya dan cara pencegahannya Covid-19 

d. Mengimplementasikan KKN Tematik Covid-19 Unisda 
dalam bidang pendidikan dan keagamaan, 
kelembagaan, ekonomi, huku, pengembanagn 
lingkungan dan kesehatan. 

 
2. Tujuan Nonakademik 

a. Mengkoordinasikan dan meletakan dasar-dasar 
tumbuhnya Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat 
Desa, sehingga pada saatnya nanti bersamaan dengan 
berkembangnya sektor-sektor pembangunan 
masyarakat, mahasiswa mempunyai persiapan yang 
memadai dalam meningkatkan keterampilan 
hidupnya. 

b. Memantapkan kerangka landasan sebagai upaya 
terwujudnya kesejahteraan hidup lahir batin, 
mendorong dan memotivasi potensi SDM yang ada di 
masyarakat kea rah kehidupan yang dinamis, memiliki 
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wawasan keagamaan yang cukup, etos kerja yang 
tinggi dan demokratis. 

c. Mendukung dan menguatkan program 
penanggulangan dan pencegahan Covid-19 yang 
dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

d. Meningkatkan   kepedulian   civitas   akademika   
Unisda   dalam   percepatan pencegahan penularan 
Covid-19 
 

E. Manfaat 
1. Manfaat bagi Mahasiswa 

a. Memperluas wawasan dan mendewasakan cara berfikir 
terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di 
masyarakat dengan memakai paradigma keilmuan yang 
dipelajari di Kampus terutama pada kondisi saat ini 
dalam upaya bersama pencegahan Covid-19 

b. Memberikan keterampilan praktis tentang metode-
metode ilmiah dalam aplikasinya terhadap 
pengembangan diri dan persiapan terjun di masyarakat. 

c. Menanamkan sense of research dan sense of critique 
(budaya penelitian dan budaya kritis) atas fenomena 
yang terjadi di masyarakat guna memperoleh gambaran 
yang jelas tentang apa yang harus dikembangkan di 
masyarakat. 

2. Manfaat bagi Masyarakat dan Pemerintah 
a. Memperoleh alternatif pemikiran dan pengetahuan yang 

baru dan dibutuhkan dalam pengembangan masyarakat, 
baik skala desa, kecamatan atau kabupaten. 

b. Memperoleh bantuan pemikiran dan ilmu pengetahuan 
sekaligus mengetahui data-data tentang potensi fisik dan 
non fisik, sehingga dapat dioptimalisasikan melalui 
pembangunan yang nyata. 
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c. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang upaya 
pencegahan dan penanggulangan Covid-19 dalam 
beberapa bidang guna meningkatkan ketahanan lokal . 

3. Manfaat bagi Perguruan Tinggi 
a. Memperoleh feed back (umpan balik) dari hasil integrasi 

mahasiswa dengan dinamika masyarakat yang plural, 
sehingga segala kebijakan Perguruan Tinggi yang 
menyangkut pendidikan (kurikulum) dapat disesuaikan 
dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. 

b. Memperoleh fenomena riil dan kasus nyata yang bisa 
dipakai sebagai salah satu rujukan materi dalam kegiatan 
akademik, terutama penemuan masalah untuk 
pengembangan penelitian ilmiah. 

c. Adanya kerjasama yang kuat dengan pihak-pihak terkait 
yang mendukung program peningkatan kualitas hidup 
masyarakat. 
 

F. Status KKN 
KKN merupakan bagian dan proses pendidikan yang 

berhubungan erat dengan pembinaan mahasiswa secara utuh 
serta pengembangan dan peningkatan kemampuan masyarakat. 
Karena itu, KKN menjadi bagian integral dan kurikulum 
pendidikan tinggi dan merupakan persyaratan bagi setiap 
mahasiswa program strata satu (S-1). 

Mata kuliah KKN Unisda Lamongan merupakan program 
“wajib” sebagai mata kuliah intrakurikuler yang harus ditempuh 
oleh semua mahasiswa program S1 dengan bobot kredit 4 
(empat) SKS. 

 
G. Prinsip Dasar dan Pelaksanaan 

1. Prinsip Dasar 
a. Keterpaduan aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi: 

pendidikan dan pengajaran dan pengabdian kepada 
masyarakat yang berbasis penelitian menjadi landasan 
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dalam perencanaan, pelaksanaan, dan tolok ukur 
evaluasi KKN. 

b. Pelestarian Tri Gatra KKN: KKN dilaksanakan untuk 
mencapai pengembangan kepribadian mahasiswa 
(personality development), pemberdayaan masyarakat 
(community empowerment) dan pengembangan institusi 
(institutional development). 

c. Empati-Partisipatif: KKN dilaksanakan untuk 
menggerakkan masyarakat dalam pembangunan melalui 
berbagai kegiatan yang dapat melibatkan, 
mengikutsertakan, dan menumbuhkan rasa memiliki 
masyarakat terhadap pembangunan. KKN dilaksanakan 
secara interaktif dan sinergis antara mahasiswa dan 
masyarakat. Konsekuensinya, keterlibatan kedua belah 
pihak dalam setiap kegiatan mutlak diperlukan. 
Keterlibatan itu dimulai sejak perencanaan program 
kegiatan lapangan, pelaksanaan, dan pengusahaan 
pendanaan. Untuk itu para mahasiswa dan pengelola 
KKN harus mampu mengadakan pendekatan 
sosiokultural terhadap masyarakat sehingga lebih 
kooperatif dan partisipatif. 

d. Interdisipliner: KKN dilaksanakan oleh mahasiswa yang 
berasal dari berbagai disiplin ilmu di lingkungan 
universitas dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh 
panitia pelaksana KKN. Dalam operasionalnya mahasiswa 
mengembangkan mekanisme pola pikir dan pola kerja 
interdisipliner untuk memecahkan permasalahan yang 
ada di lokasi KKN. 

e. Komplementatif dan berdimensi luas: KKN berfungsi 
sebagai pengikat, perangkum, penambah dan pelengkap 
kurikulum yang ada. Dengan demikan diharapkan 
mahasiswa peserta KKN mampu mengaktualisasikan diri 
secara profesional dan proporsional. 
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f. Realistis-Pragmatis: program-program kegiatan yang 
direncanakan pada dasarnya bertumpu pada 
permasalahan dan kebutuhan nyata di lapangan, dapat  
dilaksanakan sesuai dengan daya dukung sumber daya 
yang tersedia di lapangan, dan memberikan manfaat 
bagi masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun 
jangka panjang. 

g. Environmental development: KKN dilaksanakan untuk 
melestarikan dan mengembangkan lingkungan fisik dan 
sosial untuk kepentingan bersama. 

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mahasiwa 
KKN mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada di 
masyarakat dan mencari penyelesaiannya sesuai dengan 
sumber daya yang dimiliki dengan harapan masyarakat 
mampu berswadaya, berswakelola, dan berswadana dalam 
pembangunan. 

2. Prinsip Pelaksanaan 
Pelaksanaan kegiatan KKN dilakukan dengan 

karakteristik sebagai berikut:  
a. Co-creation (gagasan bersama): KKN dilaksanakan 

berdasar pada suatu tema dan program yang merupakan 
gagasan bersama antara universitas (dosen, mahasiswa, 
Pusat Studi) dengan pihak pemerintah daerah, mitra 
kerja, dan masyarakat setempat. 

b. Flexibility (keluwesan): KKN dilaksanakan berdasarkan 
pada suatu tema dan program yang sesuai dengan situasi 
dan kebutuhan pemerintah daerah, mitra kerja dan 
masyarakat dalam proses pembangunan di daerah.  

c. Sustainability (berkesinambungan): KKN dilaksanakan 
secara berkesinambungan berdasarkan suatu tema dan 
program yang sesuai dengan tempat dan target tertentu. 

d. Research based community services: KKN dilaksanakan 
berbasis riset. 
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BAB II 
PENGELOLA KKN  

 
 

A. Organisasi Pelaksana 
KKN Tematik Covid-19 Unisda Lamongan dilaksanakan 

oleh Panitia KKN yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan 
Rektor Universitas Islam Darul Ulum Lamongan Nomor 
038/U/A.5/VI/2020/SK. 

 
B. Lembaga Pengelola dan Tugas 

Pengelola program KKN Unisda meliputi Rektor sebagai 
penanggung jawab program dan Wakil Rektor sebagai konsultan 
pelaksananya.  Adapun pembagian tugas pelaksana kebijakan 
sampai dengan tingkat implementasi di lapangan adalah sebagai 
berikut; 
1. Wakil Rektor  Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

Tugas Wakil Rektor bidang penelitian dan pengabdian 
masyarakat sebagai berikut: 
a. Menyusun kebijakan dan strategi universitas tentang 

pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui program 
KKN; 

b. Menyusun kriteria dan cara penilaian kinerja program 
KKN Unisda; 

c. Memberikan laporan kinerja program KKN Unisda 
kepada Rektor; 

d. Merumuskan peraturan pelaksanaan program KKN 
Unisda; 

e. Melaksanakan pengawasan dan perbaikan mutu 
pelaksanaan program KKN Unisda. 

2. Ketua LPPM  
Pelaksanaan Program KKN dipimpin oleh Ketua LPPM 

Unisda dengan tugas sebagai berikut: 
a. Memimpin unit pelaksana Program KKN Unisda; 
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b. Melaksanakan program KKN sesuai dengan kebijakan 
dan strategi universitas; 

c. melaksanakan penilaian kinerja program KKN Unisda 
sesuai dengan kriteria dan cara penilaian yang ditetapkan 
oleh universitas. 

d. memberikan laporan dan pertanggungjawaban kinerja 
program KKN Unisda kepada Wakil Rektor Bidang 
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat secara berkala. 

e. melaksanakan penjaminan mutu pelaksanaan Program 
KKN Unisda. 

3. Ketua Panitia KKN 
Manajemen Operasional KKN dikoordinasikan oleh 

Ketua KKN yang dibantu oleh seksi-seksi. Tugas Ketua KKN 
adalah; 
a. Melaksanakan  pengelolaan KKN; 
b. Merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan, 

mengawasi, dan mengevaluasi serta mengembangkan 
pelaksanaan KKN; 

c. Menyusun laporan pelaksanaan setiap periode KKN 
sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada ketua 
LPPM. 

4. Sekretaris  KKN 
Pelaksanaan Program KKN dikoordinasikan oleh 

Sekretaris dengan tugas-tugas sebagai  berikut: 
a. Merencanakan, membuat keputusan, mengarahkan, 

mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, 
mengembangkan, dan melaporkan secara berkala 
pelaksanaan  Program KKN; 

b. Bertanggung jawab kepada Ketua KKN  tentang kegiatan 
Program  KKN. 

5. Bendahara KKN                                                                                                                                              
Tugas bendahara yaitu : 

a. Mengelola  pelaksanaan  realisasi keuangan; 
b. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data; 
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c. Melakukan  analisa dan pelaporan keuangan  
pelaksanaan program KKN; 

d. Menyusun laporan lengkap pelaksanaan setiap periode 
Program KKN. 

6. Seksi Diklat dan Penyusunan Buku Panduan 
Keberhasilan pelaksanaan KKN di lapangan sangat 

ditentukan oleh kecermatan persiapan sebelum mahasiswa 
ditempatkan di desa. Pendidikan dan pelatihan merupakan 
salah satu kegiatan dalam mempersiapkan mahasiswa 
sebelum terjun ke desa. Adapun tugas seksi diklat dan 
penyusunan buku panduan adalah;  
a. Menyampaikan pemahaman maksud dan tujuan 

program KKN; 
b. Membuat program kerja dan materi KKN; 
c. Menyampaikan pengetahuan dan keterampilan praktis 

yang dibutuhkan dalam pelaksanaan KKN; 
d. Menyampaikan pengetahuan untuk mempertajam 

penginderaan terhadap permasalahan maupun 
pemecahannya; 

e. Memberikan informasi tentang potensi dan 
permasalahan desa yang akan menjadi lokasi kerjanya; 

f. Memberikan pengarahan agar dapat melatih diri bekerja 
berkelompok secara interdisipliner dan antarsektor; 

g. Menyusun buku panduan KKN; 
h. Membuat sistem dan instrument penilaian KKN. 

7. Seksi Evaluasi dan Pengumpulan Data 
 Tugas seksi evaluasi dan pengumpulan data adalah; 

a. Membuat instrumen untuk pelaksanaan kegiatan 
pemantauan dan evaluasi KKN secara keseluruhan; 

b. Membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan KKN, beserta rekomendasi yang 
diperlukan untuk perbaikan, penyempurnaan dan 
pengembangan KKN berikutnya; 

c. Melakukan koordinasi dengan bagian atau koordinator 
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lainnya untuk menjaga sinergitas pelaksanaan KKN; 
d. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana KKN; 
e. Melakukan pemantauan dan evaluasi program KKN 

dengan hadir di lokasi KKN pada minggu kedua dan 
keempat. 

8. Seksi Humas, Perijinan dan Lapangan 
 Tugas seksi humas, perijinan dan lapangan adalah : 

a. Membantu tugas Ketua Pelaksanan KKN berkenaan 
tahap persiapan dan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan 
KKN di Lapangan; 

b. Membantu melakukan penjajagan untuk lokasi KKN 
berdasarkan hasil kajian bagian perencanaan program; 

c. Membantu melakukan koordinasi dengan aparat 
pemerintah/tokoh dalam menyediakan informasi tempat 
pemondokan peserta KKN; 

d. Membantu melakukan pemetaan lokasi dan penentuan 
lokasi tempat KKN termasuk melakukan negosiasi 
dengan pihak lain serta menentukan biaya transportasi; 

e. Melakukan koordinasi dengan Dosen Pembimbing 
Lapangan berkenaan pelaksanaan KKN di lapangan; 

f. Melakukan koordinasi dengan bagian atau koordinator 
lainnya untuk menjaga sinergitas pelaksanaan KKN; 

9. Sekertariat  KKN 
Sekertariat KKN memiliki tugas untuk membantu dan 

mengelola teknis pelaksanaan kegiatan operasional selama 
KKN dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua KKN. 

10. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 
Dosen Pembimbing Lapangan yang bertugas pada level 
desa/dusun bertugas: 
a. Mengikuti diklat dosen pembimbing lapangan (DPL) 

KKN; 
b. Membimbing mahasiswa KKN dalam penyusunan 

program KKN, pelaksanaan KKN di lapangan serta 
membantu dalam pemecahan masalah yang dihadapi 
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mahasiswa KKN di lapangan, dan penyusunan laporan 
KKN; 

c. Melakukan penilaian terhadap kegiatan dan laporan 
mahasiswa KKN.  

11. Koordinator Mahasiswa Tiap Kelompok 

Koordinator kelompok selain melaksanakan tugas sebagai 

mahasiswa peserta KKN, juga mempunyai tugas berikut : 

a. Sebagai koordinator kegiatan mahasiswa di tingkat desa 

(termasuk rencana kerja, diskusi tingkat desa, pelaksana 

laporan) 

b. Memberikan laporan kepada perangkat pemerintah 

desa dan DPL apabila ada kejadian yang penting dan 

perlu segera ditanggapi. 

c. Melaporkan ke DPL jika terjadi kejadian yang luar biasa 

d. Mengumpulkan dan merekapitulasi semua hasil 

kegiatan dan realisasi penggunaan dana di tingkat desa. 
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BAB III 
RUANG LINGKUP KEGIATAN KKN  

 
 

A. Bidang Kegiatan KKN 
Kegiatan KKN Unisda dikembangkan pada beberapa 

bidang berikut: 
1. Pendidikan dan keagamaan; 
2. Kelembagaan; 
3. Ekonomi; 
4. Hukum; 
5. Pengembangan lingkungan; 
6. Kesehatan. 

 
B. Sifat Kegiatan Mahasiswa dalam Program KKN UNISDA 

1. Monodispliner 
Program kegiatan KKN yang dilaksanakan mahasiswa 

berdasarkan kompetensi bidang ilmunya masing-masing. 
Program monodisipliner adalah program yang harus 
dilaksanakan oleh setiap mahasiswa KKN Unisda sesuai 
dengan kompetensi bidang ilmu masing-masing dalam 
rangka memecahkan permasalahan yang ada di lokasi KKN. 
Mahasiswa yang bersangkutan bertanggung jawab penuh 
atas program tersebut baik secara ilmiah maupun 
operasional.  

2. Multidispliner  
Program kegiatan KKN yang dilaksanakan oleh 

kelompok mahasiswa dari berbagai bidang keilmuan. 
3.  Layanan sosial 

Program yang bersifat sosial kepada masyarakat di 
lokasi KKN yang berkaitan dengan Covid-19, seperti edukasi 
pencegahan. 
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C. Jenis Kegiatan dan Alokasi Waktu dalam Program KKN 
1. Jenis Kegiatan KKN 

Kegiatan KKN Tematik Covid-19 ini dilaksanakan sesuai 
domisili mahasiswa peserta KKN. Setiap mahasiswa peserta 
KKN memilih 3 jenis kegiatan KKN sesuai dengan ketentuan 
Panitia (terlampir). 

2. Alokasi Waktu (Jam Kerja Efektif Mahasiswa) 
Alokasi waktu mahasiswa dalam mata kuliah KKN  

dengan bobot 4 SKS adalah 1 bulan, terdiri atas 1 minggu 
untuk kegiatan pra-pelaksanaan yang diselenggarakan di 
kampus dan 3 minggu untuk pelaksanaan kegiatan KKN 
selama tinggal di lokasi KKN. Kegiatan pra-pelaksanaan terdiri 
dari diklat materi umum, diklat dari dosen dan mitra tentang 
tema, konsolidasi unit, koordinasi desa, pengajuan program 
kerja kepada DPL, dan kegiatan lainnya sebelum penerjunan. 

 

D. Pendanaan 
Keberhasilan suatu kegiatan bergantung pada beberapa 

faktor, di antaranya adalah dana. Dana yang digunakan untuk 
pelaksanaan kegiatan KKN bersumber dari mahasiswa peserta 
KKN, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan dari 
sumber lain yang sah. Dana tersebut dialokasikan secara 
maksimal dalam pelaksanaan kegiatan KKN. 

 

E. Sosialisasi 
1. Internal 

Sosialisasi internal ini dimaksudkan untuk memberikan 
informasi tentang lingkup tema KKN akan dilaksanakan 
kepada semua pihak di lingkungan Unisda. Sehubungan 
dengan hal itu, semua wakil dekan dan semua ketua program 
studi di lingkungan Unisda menjadi penghubung antara Pusat 
Layanan KKN dengan mahasiswa. 

2. Eksternal 
Sosialisasi eksternal ini dimaksudkan untuk 

memberikan informasi tentang kegiatan KKN kepada Pemda 
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dan instansi lain maupun stakeholders lainnya yang akan 
menjadi mitra kegiatan KKN agar dapat mempersiapkan 
pelaksanaan KKN di wilayahnya. Kerja sama ini meliputi 
tahap persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. 

 
F. Kerjasama 

 KKN hanya akan berhasil apabila ada kerja sama yang baik 
antarmitra Unisda maupun antara Unisda dengan pihak Pemda 
maupun instansi mitra lainnya. Kerja sama yang harmonis akan 
membantu menciptakan kelancaran komunikasi dan 
penyelesaian permasalahan yang menjadi bidang kegiatan KKN. 

Kerja sama ini juga membuka jalan rintisan menuju 
tercapainya tujuan dan sasaran KKN sebaik-baiknya. Kerja sama 
diwujudkan dalam bentuk penandatanganan MoU antara Unisda 
(LPPM) dengan mitra kerja. Di antara MoU yang telah 
ditandatangi antara Unisda dengan mitra adalah Pemda 
Lamongan. 

 
G. Tata Tertib Peserta KKN 

Tata tertib peserta KKN disusun sebagai pedoman 
mahasiswa KKN untuk dapat berbuat, bertindak, dan berperilaku 
demi kelancaran pelaksanaan dan keberhasilan tugas di 
lapangan. Tata tertib ini mengatur kegiatan mahasiswa saat pra-
pelaksanaan dan selama pelaksanaan KKN. 

 
1. Selama Pelaksanaan KKN 

Selama pelaksanaan KKN, peserta KKN wajib : 
a. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik almamater 

Unisda; 
b. Mengikuti seluruh prosesi penerjunan dan penarikan 

sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; 
c. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 

(memakai APD minimal masker, cuci tangan/ selalu 
membawa hand sanitizer, menjaga jarak) 
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d. Melaksanakan tugas-tugas KKN dengan penuh rasa 
tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi; 

e. Membina kerja sama dengan sesama mahasiswa, 
masyarakat, instansi/dinas pemerintah dan pihak-pihak 
yang terkait; 

f. Menjaga kelengkapan dan keutuhan semua atribut 
mahasiswa KKN (jaket, surat izin meninggalkan lokasi). 
Atribut tersebut tidak boleh hilang atau 
diberikan/dipindahtangankan kepada orang lain. 
Kehilangan salah satu atribut harus segera dilaporkan 
kepada Panitia KKN; 

 
Selama pelaksanaan KKN, mahasiswa dilarang : 
a. Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik 

almamater; 
b. Mengadakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan 

orang banyak 
c. Melakukan kegiatan politik praktis, unjuk rasa, ikut 

campur tangan dalam Pilkada dan/atau Pilkades, serta 
melakukan tindakan asusila; 

d. Melakukan perbuatan dan kegiatan yang melanggar 
hukum secara langsung maupun tidak langsung; 

e. Menggunakan kendaraan roda empat (mobil) atau 
barang mewah lainnya untuk hal-hal yang tidak terkait 
dengan pelaksanaan KKN; 

f. Menggunakan wewenang/pangkat/jabatan di luar status 
peserta KKN; 

g. Membuat atau menggunakan stempel dan kop surat 
yang mengatasnamakan Panitia KKN maupun institusi 
Unisda; 

h. Mencari sponsor bantuan tanpa sepengetahuan Panitia 
KKN dan Kepala Desa. 
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2. Sanksi Akibat Pelanggaran Tata Tertib 
Sanksi akibat pelanggaran tata tertib diberikan dalam 

bentuk-bentuk berikut: 
a. Peringatan 

Sanksi berupa peringatan diberikan kepada peserta KKN 
yang melakukan pelanggaran berikut: 
1) Tidak mengisi presensi harian yang telah disediakan 

atau mengisi presensi harian melebihi hari yang 
sedang berjalan; 

2) Meninggalkan lokasi tanpa izin selama kurang dari 
24 jam; 

3) Surat izin meninggalkan lokasi tidak diisi lengkap 
(belum ditandatangani oleh mahasiswa yang 
bersangkutan dan Kepala Desa/Dusun); 

4) Tidak mengikuti upacara pelepasan, penerimaan, 
atau penutupan tanpa izin. 

b. Pengurangan nilai 
Sanksi berupa pengurangan nilai diberikan kepada 
peserta KKN yang melakukan pelanggaran berikut: 
1) Telah diberi peringatan, tetapi masih melakukan 

pelanggaran; 
2) Tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan 

lokasi kkn setelah tinggal selama 7 hari; 
3) Membawa kendaraan roda empat dan/atau  benda 

mewah lainnya untuk kegiatan yang tidak terkait 
dengan kkn; 

4) Meninggalkan lokasi kerja tanpa izin selama lebih 
dari 1 x 24 jam sampai maksimal 2 x 24 jam;  

5) Tidak bisa bekerja sama dengan sesama mahasiswa, 
masyarakat, instansi/dinas pemerintah, dan pihak-
pihak yang terkait dengan pelaksanaan kkn. 

c. Pengguguran sebagai Peserta KKN (Tidak Lulus KKN)  
Sanksi berupa pengguguran sebagai peserta KKN 
diberikan kepada peserta KKN yang melakukan 



34 | Tim Penyusun  

 

pelanggaran berikut: 
1) telah   diberi   peringatan  dan   pengurangan   nilai, 

tetapi masih melakukan pelanggaran; 
2) melakukan perbuatan yang mencemarkan nama 

baik almamater; 
3) meninggalkan lokasi KKN lebih dari 5 X 24 jam 

selama waktu pelaksanaan KKN; 
4) meninggalkan lokasi selama lebih dari 2 X 24 jam 

secara berurutan tanpa surat izin meninggalkan 
lokasi; 

5) mencari sponsor/bantuan tanpa prosedur yang 
diizinkan oleh Panitia KKN; 

6) melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai 
tindakan melanggar hukum, asusila, kegiatan politik 
praktis, unjuk rasa, ikut campur dalam Pilkada dan 
atau Pilkades dan kegiatan lainnya yang meresahkan 
masyarakat di lokasi KKN maupun di luar lokasi  kerja 
KKN. 

7) melakukan segala perbuatan yang bersifat 
pemalsuan/ penipuan administratif yang berupa hal-
hal berikut: 

a) pemalsuan tanda tangan pada surat izin 
meninggalkan lokasi; 

b) pemalsuan tanda tangan pada buku laporan, 
proposal dan sebagainya; 

c) pemalsuan dan/atau penipuan identitas; 

d) pembuatan stempel dan kop surat yang 
mengatasnamakan Panitia KKN Unisda atau 
instansi Unisda dalam menjalin kerja sama 
dengan pihak luar. 
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H. Tahapan Kegiatan KKN 
Kegiatan KKN Unisda Lamongan dibagi atas beberapa tahap 

berikut: (1) tahap persiapan, (2) tahap pendidikan dan pelatihan, (3) 
tahap pelaksanaan, dan (4) tahap pelaporan dan penilaian. 
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BAB IV 
PERSIAPAN KKN 

 
 

A. Pembentukan Panitia KKN 
Agar KKN Unsida Lamongan  dapat terlaksana dengan baik, 

perlu dibentuk panitia KKN. Panitia KKN Unisda ditetapkan oleh 
Rektor Unisda Lamongan atas usulan LPPM Unisda Lamongan. 
Panitia KKN 2020 Unisda Lamongan ditentukan berdasarkan 
Surat Keputusan Rektor Unisda Lamongan Nomor: 
038/U/A.5/VI/2020/SK tanggal 8 Juni 2020. 

 
B. Survei Lokasi KKN 

Sebelum ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan KKN, 
panitia KKN perlu melakukan survei lokasi. Hal-hal yang perlu 
diobservasi panitia KKN untuk menentukan calon tempat lokasi 
KKN sesuai dengan domisili peserta KKN adalah 
1. Penentuan lokasi KKN didasarkan pada domisili mahasiswa 

peserta KKN; 
2. Lokasi ditentukan berdasarkan zona pandemi; 
3. Kondisi umum masyarakat dalam bidang kesehatan, sosial, 

ekonomi, dan keagamaan; 
4. Dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan kkn; 
5. Hasil koordinasi dengan penduduk setempat; 
6. Kesesuaian tema kkn dengan kondisi masyarakat. 

 
C. Sosialisasi Internal 

Setelah menentukan lokasi KKN, panitia KKN melakukan 
sosialisasi kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan 
mahasiswa. Sosialisasi ini dapat dilakukan pada saat kegiatan 
diklat (pendidikan dan pelatihan). 
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D. Perijinan 
1. Panitia KKN mengajukan permohonan izin secara tertulis 

(proposal) kepada Pemda Kabupaten sesuai dengan prosedur 
administrasi yang berlaku. 

2. Panitia KKN membuat dan menyampaikan surat rencana 
kegiatan dan pemberangkatan mahasiswa KKN ke Bupati 
dengan tembusan ditujukan kepada Bappeda, 
Kesbanglinmas, Camat, Kades, dan instansi pemda lain yang 
terkait. Penyampaian surat tersebut di tingkat kabupaten 
dan tingkat kecamatan menjadi tanggung jawab Panitia KKN,  
sedangkan di tingkat desa/dusun menjadi tanggung jawab 
DPL.  

 
E. Pendaftaran Peserta KKN 

Peserta KKN terbuka bagi semua mahasiswa Unisda 
Lamongan  yang sudah memenuhi semua persyaratan untuk 
melaksanakan kegiatan KKN. Selanjutnya mahasiswa  
mendaftarkan diri sebagai peserta KKN dengan memenuhi 
prosedur persyaratan tertentu. Persyaratan mahasiswa peserta 
KKN Unisda Lamongan  sebagai berikut: 
1. Memprogram KKN pada semester VI atau VIII pada KRS; 
2. Diizinkan dan dikirim oleh fakultas; 
3. Sehat jasmani dan rohani; 
4. Membayar biaya pelaksanaan kegiatan KKN; 
5. Mengisi biodata pendaftaran KKN di siakad.unisda.ac.id; 

 
Adapun prosedur pendaftarannya diatur sebagai berikut. 

1. Mahasiswa calon peserta KKN yang telah memenuhi 
persyaratan beban SKS mendaftarkan diri melalui 
siakad.unisda.ac.id, mengikuti seluruh rangkaian diklat.   

2. Mahasiswa yang memenuhi semua persyaratan dan 
terdaftar sebagai peserta Program KKN akan diumumkan dan 
berhak mengikuti program KKN. Mahasiswa yang tidak 
memenuhi persyaratan tidak berhak mengikuti program KKN 
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dan berkas administrasinya dikembalikan ke fakultas/prodi 
masing-masing. 

 
F. Jadwal Kegiatan 

Adapun jadwal kegiatan KKN 2020 Unisda Lamongan 
sebagai berikut: 
1. Pendaftaran KKN secara online 

Tanggal : 30 Juni – 17 Juli 2020 
2. Perizinan (Panitia). 

Tanggal : 1 – 8 Juli 2020 
3. Pembagian Kelompok dan DPL 

Tanggal : 21 Juli 2020 
4. Pengunduhan Buku Panduan KKN 

Tanggal/Pukul : 22 Juli 2020 
5. Pelaksanaan Diklat DPL. 

Tanggal : 22 Juli 2020 
6. Pelaksanaan Diklat Mahasiswa. 

Tanggal : 27 – 29 Juli 2020 
7. Penyusunan dan Upload Program Kegiatan 

Tanggal : 1 – 2 Agustus 2020 
8. Pengambilan Atribut 

Tanggal : 3 – 4 Agustus 2020 
9. Peserta di Lokasi. 

Tanggal : 5 – 26 Agustus 2020 
10. Penyusunan dan Upload Laporan. 

Tanggal : 27 – 28 Agustus 2020. 
11. Review dan Evaluasi Laporan 

Tanggal : 29 – 30 Agustus 2020.  
12. Pengumuman Nilai 

Tanggal : 31 Agustus 2020 
13. Laporan Panitia ke Rektorat. 

Tanggal : 15 September 2020. 
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G. Penempatan Peserta dan DPL KKN 
1. Prosedur Penempatan Peserta KKN 

a. Pembagian mahasiswa disesuaikan dengan tempat tinggal 
masing-masing mahasiswa.  

b. Memperhatikan kondisi mahasiswa KKN (tempat tinggal, 
kesehatan) 

2. Prosedur Penetapan DPL  
a. Panitia KKN mengusulan calon DPL kepada Rektor.  
b. Rektor menetapkan DPL.  
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BAB V 
PENDIDIKAN/PELATIHAN DAN PROGRAM KERJA   

  
 

Keberhasilan pelaksanaan KKN di lapangan sangat ditentukan 
oleh kecermatan persiapan sebelum mahasiswa ditempatkan di desa. 
Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu kegiatan dalam 
mempersiapkan mahasiswa sebelum terjun ke desa. Setiap 
mahasiswa yang hendak melaksanakan KKN terlebih dahulu dibekali 
dengan pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan-keterampilan 
yang sesuai dengan keadaan pembangunan desa yang akan ditempati 
mahasiswa. Hal ini dilakukan melalui sesuatu kegiatan pendidikan dan 
pelatihan yang diselenggarakan oleh panitia diklat KKN yang dibantu 
oleh pengajar/pelatih baik dari lingkungan Unisda Lamongan maupun 
dari luar yang meliputi pengetahuan teori dan ketrampilan praktis. 
Dengan demikian sebelum mahasiswa bertugas di Desa mereka telah 
dibekali dengan hal-hal yang berhubungan erat dengan 
pembangunan dan situasi desa yang sebenarnya. Dengan penerapan 
keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan 
dan latihan serta pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki 
sebelumnya, diharapkan para mahasiswa akan dapat melaksanakan 
dengan baik seluruh program kegiatan lapangan yang akan dihadapi 
nanti de desa. Di samping keterampilan dan pengetahuan yang 
diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan tersebut, para mahasiswa 
juga diharapkan telah mempersiapkan dan melengkapi dirinya sendiri 
melalui keterlibatannya dalam wadah kegiatan kampus (UKM, BEM 
Fakultas maupun Universitas, dan HMJ) maupun di luar kampus 
(Karang Taruna, Organisasi Kemahasiswaan Ekstra Kampus dan lain 
sebagainya). 

 
A. Tujuan Pendidikan dan Pelatihan 

Pendidikan dan pelatihan bagi mahasiswa diselenggarakan 
sebagai persiapan untuk melaksanakan KKN bertujuan agar 
peserta KKN 
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1. Memahami maksud dan tujuan program KKN; 
2. Memiliki pengetahuan dan keterampilan praktis yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan KKN; 
3. Memiliki pengetahuan untuk mempertajam penginderaan 

terhadap permasalahan maupun pemecahannya; 
4. Memperoleh informasi tentang potensi dan permasalahan 

desa yang akan menjadi lokasi kerjanya; 
5. Melatih diri bekerja berkelompok secara interdisipliner dan 

antarbidang; 
 
B. Materi dan Metode Pendidikan dan Pelatihan 

1. KKN Tematik Covid-19 
2. Sosialisasi buku panduan dan pemberdayaan masyarakat  
3. Sosiologi pedesaan dan analisis SWOT 
4. Teknik penulisan PKM untuk mahasiswa dan dosen 
5. Teknik penulisan artikel ilmiah 
6. Penilaian dan penyusunan laporan akhir 

Dalam menyampaikan materi pelatihan digunakan metode 
(1) ceramah, (2) diskusi, dan (3) tanya jawab. 

 
C. Ketentuan dalam Pendidikan dan Pelatihan 

1. Mahasiswa calon peserta KKN wajib mengikuti semua 
kegiatan diklat yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal 
dan atau perubahan atau tambahannya. 

2. Mahasiswa peserta KKN wajib mengisi daftar hadir (tidak 
boleh diwakilkan) pada setiap sesi kegiatan diklat. Presensi 
diklat menjadi salah satu komponen penilaian diklat. 

3. Mahasiswa calon peserta KKN bertanggung jawab atas diri 
pribadi masing-masing. Apabila ada presensi  yang 
dipalsukan, presensi kedua belah pihak dinyatakan tidak 
berlaku. 

4. Peserta yang tidak dapat mengikuti diklat karena 
berhalangan sakit/melahirkan maka diwajibkan untuk 
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menyampaikan izin tertulis dengan dilampiri surat izin dari 
instansi terkait (dokter rumah sakit). 

5. Selama mengikuti diklat, mahasiswa calon peserta KKN wajib 
menjaga ketertiban, berpakaian sopan dan rapi, dan bersikap 
tenang. 

6. Petugas diklat (narasumber maupun panitia) berhak 
menegur, mencatat, atau mengeluarkan mahasiswa peserta 
KKN yang mengganggu kelancaran kegiatan diklat dan 
menghapus namanya dalam presensi diklat sehingga yang 
bersangkutan dinyatakan tidak lulus diklat dan tidak 
diperbolehkan mengikuti kegiatan KKN di lokasi. 

7. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan di atas dianggap gugur/tidak lulus diklat. 

  

D. Perijinan ke Desa Terkait 
Sebagai bahan untuk menyusun program kerja KKN di 

desa/dusun dengan baik dan tepat sasaran, sekelompok 
mahasiswa KKN perlu melakukan ijin ke lokasi KKN yang akan 
ditempati KKN. Adapun hal-hal perlu dilakukan mahasiswa dalam 
melakukan perijinan lokasi sebagai berikut: 
1. Berkoordinasi dengan tim kesekertariatan KKN; 
2. Menyusun kisi-kisi untuk memudahkan pelaksanaan 

perijinan; 
3. Menyampaikan surat terkait pelaksanaan kkn dari panitia kkn 

kepada kepala desa serta berkonsultasi;  
4. Memperhatikan masukan-masukan yang diberikan oleh 

perangkat desa atau masyarakat setempat;  
 

E. Penyusunan Program Kerja 
Setelah melakukan perijinan, kegiatan yang dilakukan 

mahasiswa KKN adalah melakukan analisis hasil survei lapangan, 
yaitu memetakan keunggulan, kelemahan, peluang, dan 
tantangan dari masing-masing bidang yang telah disurvei. 
Berdasarkan analisis hasil survei ini, mahasiswa menyusun 
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program kerja yang akan dilaksanakan selama kegiatan KKN di 
desa dengan bimbingan DPL. 

Dalam menyusun program kerja, mahasiswa perlu 
memperhatikan hal-hal berikut: 
1. Tujuan dan manfaat dari kegiatan yang diprogramkan; 
2. Pemetaan jenis program (Pendidikan dan keagamaan, 

Kelembagaan, Ekonomi, Hukum, Pengembangan lingkungan, 
Kesehatan), baik berupa kerja sama dengan pemerintah 
maupun usaha program tawaran mahasiswa sendiri. 

3. Sebelum menyusun program, sedapat mungkin dikenali 
semua permasalahan yang mungkin timbul dalam usaha 
untuk mencapai tujuan yang sudah diterapkan dengan 
berpedoman pada permasalahan yang ada disusun suatu 
rencana kerja dengan skala prioritas; 

4. Dijelaskan tujuan program serta pengaruhnya terhadap 
masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa; 

5. Hasil pemetaan digunakan untuk menentukan sasaran yang 
akan dicapai dalam suatu jangka waktu tertentu yang 
dibutuhkan untuk memahami persoalan tersebut. Sasaran 
pemetaan dibuat perbidang secara spesifik dengan membuat 
pohon masalah dan waktu penerapan program ini dimulai 
pada pelaksanaan KKN; 

Dalam pemetaan program kerja hingga pelaksanaan 
hendaknya dipilih yang sederhana dan dapat dijangkau dengan 
menggunakan potensi yang ada di desa tersebut. Penyusunan 
program dilakukan secara bersama dan rencana yang telah 
disusun tersebut dikonsultasikan kepada DPL. Dalam hal ini DPL 
hanya memberi arah dan tidak secara aktif melibatkan diri dalam 
penyusunan program kerja. Ini dimaksudkan untuk memberikan 
kesempatan melatih diri kepada mahasiswa dalam memetakan 
masalah di lapangan dengan memulai dari perencanaan program 
kerja serta bekerja sama dalam kelompok yang terdiri dari 
beberapa bidang. 
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Program kerja  disusun berdasarkan bidang kegiatan yang 
dilaksanakan setiap desa terlebih dahulu. Kegiatan yang 
dimasukkan dalam matriks ini merupakan musyawarah hasil 
kegiatan kelompok yang disusun oleh mahasiswa bersama 
dengan kepala desa.  

 
F. Ketentuan Kegiatan KKN 

1. Program KKN merupakan kegiatan mahasiswa sebagai wujud 
respon sosial tanggap Covid-19 dan pencegahannya yang 
dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan (DPL) 

2. Seluruh kegiatan tetap mengacu pada protokol kesehatan 
WHO 

3. Kegiatan pada butir 1 di atas akan dikonversikan sebagai nilai 
KKN dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Mahasiswa melakukan 3(tiga) jenis  kegiatan berikut 

dengan skor bobot kegiatan minimal 100 poin untuk 
bisa dikonversi  menjadi nilai KKN. 

b. DPL akan memberikan penilaian skor bobot penilaian 
berdasarkan kinerja mahasiswa di setiap kegiatan. 

No Bidang Kegiatan Bobot 
Maksimal 

1 Kesehatan 1. Donor darah 
a. Menghubungi PMI di 

kabupaten/ kota 
b. Mengecek kelayakan diri 

sebagai pendonor di PMI 
c. Menunjukkan tanda bukti 

sebagai pendonor darah da 
dokumentasi kegiatan saat 
donor darah kepada DPL 

40 

2. Pembuatan dan pembagian 
antiseptik/ disinfektan/ masker 
a. Membuat dokumentasi video 

dan foto proses pembuatan 
dan pembagian antiseptik/ 
disinfektan/ masker 

40 
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b. Menyerahkan hasil 
dokumentasi kepada DPL 

2 Pendidikan 
dan 
Keagamaan 

1. Berkreasi membuat media edukasi 
tentang Covid-19 diupload di 
channel youtube Unisda 
a. Berkonsultasi dengan DPL 

tentang media yang 
direncanakan 

b. Kriteria penilaian hasil kreasi : 
mendapatkan nilai maksimal 
jika konten berisi pesan positif 
dan memiliki visualisasi video 
yang menarik 

c. Mengumpulkan hasil kreasi 
kepada DPL 

50 

2 Pendidikan 
dan 
Keagamaan 

2. Layanan kelompok belajar untuk 
mengatasi kesulitan belajar siswa 
dan orang tua selama program 
sekolah dari rumah diterapkan 
a. Satu kelompok belajar 

maksimal 5 siswa/ orang tua 
b. Mendokumentasikan kegiatan 

berupa daftar hadir peserta 
dan foto kegiatan 

40 

3 Kelembaga
an dan 
Hukum 

Berkontribusi dan bekerjasama 
dengan Satuan Tugas (Satgas) 
Covud-19 di desa/ kecamatan/ 
kampung/ kabupaten tempat 
tinggal mahasiswa 

a. Berkomunikasi dengan Satgas 
Covid-19 setempat 

b. Membantu tugas Satgas Covid-
19 dan diharuskan memakai 
almamater Unisda ketika 
bertugas 

c. Durasi waktu kerjasama 
minimal 3 hari atau 
kondisional sesuai kebutuhan 
masyarakat 

40 
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d. Membuat dokumentasi 
berupa video dan laporan 
berupa ceita pengalaman 
selama menjadi relawan 
dengan disertai foto kegiatan 

4 Pengemban
gan 
lingkungan 

1. Mendesain dan membuat rancang 
bangun tempat cuci tangan di 
fasilitas umum 
a. Membuat temapat cuci tangan 

pada 2 tempat fasilitas umum 
b. Membuat dokumentasi 

berupa foto kegiatan 

40 

  2. Penyuluhan/ pelatihan budidaya 
tanaman untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat sehari-hari 

a. Penyuluhan/ pelatihan 
dilakukan secara kunjungan 
rumah (home visit) 

b. Membuat dokumentasi 
berupa foto kegiatan atau 
video 

40 

5 Ekonomi Pengenalan kegiatan ekonomi yang 
dapat menghasilkan nilai tambah 
bagi pendapatan masyarakat, 
misalnya pelatihan penjualan secara 
online 

a. Pelatihan dilakukan secara 
kunjungan rumah (home 
visit) 

b. Membuat dokumentasi 
berupa foto kegiatan atau 
video 

40 

 
G. Lokakarya Program Kerja 

Seteleh mahasiswa secara kelompok menyusun program 
kerja KKN yang akan dilaksanakan di lokasi KKN, perlu dilakukan 



48 | Tim Penyusun  

 

lokakarya program kerja yang diikuti oleh semua mahasiswa 
peserta KKN dengan bimbingan DPL. Hal ini dimaksudkan untuk 
memantapkan rencana program kerja (baik individu maupun 
kelompok) yang telah disusun. Mahasiswa dan DPL diharapkan 
dapat menyumbangkan gagasannya untuk memperbaiki program 
kerja yang telah disusun, sehingga kegiatan yang akan dilakukan 
di lokasi nantinya benar-benar dapat bermanfaat dan terlaksana 
dengan baik.  

Dalam lokakarya program kerja ini, setiap mahasiswa 
menyampaikan program individu yang didukung oleh analisis 
hasil survei lapangan, yang meliputi kekuatan, kelemahan, 
peluang, dan tantangan. Mahasiswa yang lain dan DPL 
memberikan masukan-masukan sehingga program kerja benar-
benar sudah matang dan siap dijalankan. 
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BAB VI 
PELAKSANAAN KKN 

 
 

A. Pemberangkatan Mahasiswa KKN 
Pemberangkatan mahasiswa KKN ke lokasi diatur 

menurut jadwal yang sudah disusun berdasarkan jumlah 
mahasiswa yang diterjunkan dan lokasi KKN yang dipergunakan.  

Ketua KKN menyelenggarakan upacara pemberangkatan 
mahasiswa KKN secara daring dengan acara sebagai berikut:  
1. Upacara pemberangkatan dihadiri oleh Rektor, Dekan, 

Ketua LPPM, DPL, dan mahasiswa KKN; 
2. Laporan Ketua KKN tentang rencana pelaksanaan Program 

KKN yang akan dijalankan; 
3. Amanat dan arahan oleh Rektor atau yang mewakili;  
4. Pelepasan oleh Rektor atau yang mewakili.  

 
B. Penerimaan Mahasiswa KKN 

Sebelum memulai kegiatan KKN di lokasi, pada hari 
pertama mahasiswa berada di lokasi KKN diawali dengan 
kegiatan penerimaan mahasiswa KKN oleh pemerintah 
kecamatan. Upacara penerimaan mahasiswa KKN oleh Camat 
atau yang mewakili di balai kecamatan diselenggarakan dalam 
acara penerimaan mahasiswa KKN.  

Inti acara ini adalah penyerahan mahasiswa KKN oleh 
pihak Unisda kepada pihak kecamatan sekaligus 
memperkenalkan DPL yang mendampingi mahasiswa KKN 
selama berada di lokasi KKN. Acara penyerahan ini dilanjutkan 
dengan acara penerimaan mahasiswa KKN oleh Camat atau yang 
mewakili sekaligus memperkenalkan para kepala desa yang 
ditempati mahasiswa KKN selama di lokasi. Dengan demikian, 
penerimaan ini selain dilakukan oleh camat sekaligus oleh kepala 
desa tempat KKN.  
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C. Sosialisasi Program Kerja KKN 
Program kerja yang telah disusun oleh mahasiswa KKN 

(berdasarkan hasil survei) dengan bimbingan DPL perlu 
disosialisasikan kepada masyarakat, yaitu perangkat dan lembaga 
desa, organisasi kemasyarakatan/pemuda (ta’mir masjid, karang 
taruna, remaja masjid, PKK, dsb.), dan warga masyarakat sasaran 
(industri rumah tangga). Program kerja ini perlu disosialisaikan 
secepatnya (maksimal 3 hari setelah mahasiswa berada di lokasi) 
untuk mendapatkan masukan perbaikan jika dimungkinkan.  

 
D. Pelaksanaan Program Kerja 

Program kerja yang telah disusun dilaksanakan sesuai 
dengan jadwal kegiatan yang ditetapkan. Di dalam melaksanakan 
program kerja harus tetap menjaga kekompakan dan kerja sama 
antarmahasiswa, antara mahasiswa dengan masyarakat dan 
pimpinan masyarakat sehingga program kerja dapat terlaksana 
secara efektif. 

Banyaknya kegiatan di desa tidak dimaksudkan agar semua 
dikerjakan oleh mahasiswa. Mahasiswa diperlukan sebagai 
pendorong, penggerak, pemrakarsa dalam melihat setiap 
permasalahan di desa/dusun. Ruang lingkup kegiatan sedapat 
mungkin harus sesuai dengan keadaan desa/dusun berdasarkan 
6 bidang kegiatan dan dijabarkan ke dalam bentuk kegiatan-
kegiatan nyata yang sesuai. 

Dalam melaksanakan kegiatan di lapangan ada beberapa 
hal yang perlu diperhatikan sebagai penunjang kegiatan KKN 
antara lain sebagai berikut; 
1. Pemuda desa memiliki peranan penting dalam kesuksesan 

program kegiatan KKN. Karena itu, mahasiswa KKN harus 
dapat menggandeng dan memdayagunakan mereka sebagai 
kader pembangunan. 

2. Setiap kegiatan yang dilakukan mahasiswa KKN selalu 
menimbulkan efek sosial. Mahasiswa KKN harus mampu 
mengatasi dan menghilangkan efek sosial yang negatif 
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dengan cara melakukan perencanaan seteliti dan sedini 
mungkin. 

3. Mahasiswa KKN harus berusaha menggali potensi desa yang 
selama ini belum dikembangkan atau masih terpendam. 

4. Dalam melaksanakan segala kegiatan, mahasiswa KKN tidak 
memberikan kesan menggurui, menonjolkan diri dan 
memerintah, tetapi bertindak dengan arif dan bijak serta 
menghargai tokoh maupun masyarakat biasa yang ada 
sehingga setiap kegiatan mendapat tanggapan yang baik dan 
kegiatan itu dirasakan berasal dari masyarakat. 

5. Mahasiswa KKN harus menyesuaikan sikap dan cara 
kehidupan mereka (berpakaian, kebiasaan, tindak tanduk) 
dengan cara kehidupan masyarakat setempat. 

Agar kegiatan mahasiswa KKN dapat terarah dan 
berlangsung dengan baik sesuai dengan rencana, perlu adanya 
bimbingan DPL secara intensif. Bimbingan hendaknya dilakukan 
secara berkala tergantung kepada permasalahan yang ada 
dengan memperhatikan waktu dan tempat bimbingan 
diperlukan. 

 
E. Penarikan Mahasiswa dari Lokasi KKN 

Setelah melaksanakan kegiatan-kegiatan KKN sesuai 
dengan rencana yang dijadwalkan, mahasiswa ditarik dari lokasi 
KKN dan kembali ke kampus. Penarikan mahasiswa KKN ditandai 
dengan acara penutupan KKN di kantor kecamatan yang wajib 
diikuti semua mahasiswa KKN dan DPL melalui daring.  
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BAB VII 
PELAPORAN DAN PENILAIAN 

 
 

A. Pelaporan 

Laporan KKN yang harus disusun mahasiswa KKN ada 

tiga macam dan satu untuk DPL: (1) Laporan Individu, (2) 

Artikel Ilmiah (3) Proposal PKM Mahasiswa, dan (4) Proposal 

PKM Dosen.  

1. Laporan Individu 

Laporan individu merupakan laporan yang dibuat oleh 

setiap mahasiswa yang melaksanakan kegiatan lapangan 

didesa selama KKN. Penyusunan laporan individu ini 

mengikuti ketentuan berikut. 

a. Sistematika laporan individu terdiri atas halaman judul, 

halaman pengesahan, dan laporan kegiatan harian. 

1) Halaman Judul (Lampiran xxxx) 

Halaman judul berisi tempat KKN, logo Unisda, nama 

penyusun yang disertai NIM dan prodi. 

2) Halaman Pengesahan (Lampiran xxxx) 

Halaman pengesahan berisi tanggal pengesahan yang 

ditandatangani oleh Kepala Desa (disertai stempel) 

dan dosen pembimbing lapangan. 

3) Laporan Kegiatan Harian (Log Book) (Lampiran xxxx) 

Laporan kegiatan harian berupa berita dalam bentuk 

foto atau video tentang pelaksanaan/hasil program 

yang dilaksanakan dengan disertai deskripsi kegiatan 

yang dilakukan oleh mahasiswa selama KKN.. 

b. Laporan kegiatan harian (log book) ditulis tangan dengan 

tinta hitam.  
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2. Artikel Ilmiah  

Peserta KKN membuat artikel ilmiah sesuai dengan 

bidang yang dipilih dan memiliki keterbaruan (novelty) 

tentunya, serta memiliki kebermanfaatan. Artikel ilmiah 

tematik covid-19 ini ditulis mengikuti template yang 

sudah disediakan yang memuat judul, nama penulis, 

nama perguruan tinggi, abstrak dalam bahasa Inggris dan 

Indonesia, pendahuluan, metode pelaksanaan, hasil dan 

pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih, daftar 

pustaka. Template artikel ilmiah bisa di download di 

website lppm.unisda.ac.id. 

3. Proposal PKM Mahasiswa 

Proposal PKM Mahasiswa ini dibuat sebagai laporan akhir 

KKN. Sistematika penyusunan proposal bisa di download 

di website lppm.unisda.ac.id. 

4. Proposal PKM DPL  

Proposal PKM DPL ini dibuat sebagai laporan akhir KKN. 

Sistematika penyusunan proposal bisa di download di 

website lppm.unisda.ac.id. 

 

Catatan: 

Seluruh pelaporan diserahkan kepada DPL masing-masing 

dengan ketentuan sebagai berikut. 

a) Laporan individu yang diserahkan harus yang asli dan terjilid. 

b) Artikel ilmiah diserahkan dalam bentuk soft copy dan hard 

copy (terjilid rapi) rangkap dua. 

c) Proposal PKM Mahasiswa dalam bentuk soft copy dan hard 

copy (terjilid rapi) rangkap dua. 

d) Proposal PKM Dosen dalam bentuk soft copy dan hard copy 

(terjilid rapi) rangkap dua. 
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e) Seluruh laporan digunakan sebagai bahan presentasi setelah 

pelaksanaan KKN.   

 

B. Penilaian 

Penilaian PPK terdiri atas panitia KKN, DPL, dan kepala 

desa. Dalam memberikan penilaian, DPL dapat pelaporan 

yang dibuat mahasiswa selama KKN. 

1. Komponen Penilaian 

Komponen penilaian meliputi empat komponen: (1) 

pendidikan dan pelatihan (diklat KKN), (2) laporan rencana 

kegiatan (program kerja), (3) kegiatan lapangan, (4) 

penyusunan laporan (laporan individu, kelompok dan 

luaran KKN). 

a. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 

Aspek yang dinilai meliputi hal-hal berikut : 

1) Keikutsertaan via Zoom 

2) Sikap Peserta (disiplin, tenggang rasa, saling 

menghormati, jujur, mandiri, dan demokratis) 

3) Keaktifan dalam pelatihan (mengemukakan 

pendapat/bertanya). 

Penilaian pada komponen ini dilakukan oleh DPL dan 

Sie. Evaluasi. 

 

b. Penyusunan Program Kerja 

Aspek yang dinilai meliputi hal-hal berikut : 

1. Kedalaman/ketajaman dalam menyusun analisis 

2. Ketepatan dalam memanfaatkan sumber daya 

masyarakat 

3. Ketepatan dalam menyusun jadwal kegiatan 
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4. Ketepatan dalam menentukan sasaran dan 

strategi pelaksanaan  

Penilaian pada komponen ini dilakukan oleh DPL dan 

Sie. Evaluasi. 

 

c. Kegiatan Lapangan 

Aspek yang dinilai meliputi hal-hal berikut : 

1. Kehadiran dan keaktifan kegiatan di lapangan   

2. Inovasi dan kreativitas dalam 

mengimplementasikan program kerja di lapangan 

3. Sikap peserta (disiplin, tanggung jawab, jujur, 

demokratis, saling menghormati, menjaga nama 

baik almamater) di lapangan 

4. Hasil pelaksanaan program kerja 

Penilaian pada komponen ini dilakukan oleh DPL 

dengan mempertimbangkan masukan dari kepala 

desa/dusun dan teman sejawat. 

 

d. Penyusunan laporan   

Aspek yang dinilai meliputi hal-hal berikut : 

1. Ketepatan waktu menyerahkan laporan 

2. Kesesuaian sistematika laporan baik individu, 

artikel ilmiah, maupun proposal PKM 

3. Kualitas isi laporan  

4. Keorsinilan laporan 

5. Inovasi dan kreatifitas hasil laporan 

(keterbaharuan dan kebermanfaatan 

berkelanjutan)  

6. Penguasaan materi (ketika presentasi) 

7. Sikap ilmiah (ketika presentasi) 
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Penilaian pada komponen ini dilakukan oleh DPL. 

 

2. Pengolahan Nilai 

Penilaian pada tiap-tiap komponen menggunakan rentang 

0 – 100. Adapun bobot penilaian tiap-tiap komponen 

penilaian KKN ditentukan sebagai berikut : 

a. Kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) dengan 

bobot 20% 

b. Penyusunan rencana kegiatan (program kerja) dengan 

bobot 10% 

c. Pelaksanaan kegiatan lapangan dengan bobot 50% 

d. Penyusunan laporan akhir dan luaran KKN dengan 

bobot 20% 

Berdasarkan komponen penilaian KKN dan 

pembobotannya, maka penghitungan nilai akhir KKN 

ditentukan dengan menggunakan rumus :  

 

2 5 2

10

PL RK KL LA
NA

  
  

Keterangan :  

NA   : Nilai akhir KKN 

PL   : Pendidikan dan Pelatihan  (diklat KKN) 

RK   : Rencana kegiatan (program kerja)  

KL   : Kegiatan lapangan 

LA   : Laporan akhir (laporan individu, artikel ilmiah 

dan Proposal PKM) 

 

3. Konversi Nilai dan Ketentuan Kelulusan 

Setelah dilakukan perhitungan nilai akhir KKN dalam 
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rentang 0 – 100, penentuan nilai dalam rentang 0 – 4 dan 

ketentuan kelulusan program KKN ditetapkan sebagai 

berikut : 

Rentang 

0–100 

Rentang 

0–4 
Huruf Keterangan 

91–100 

81–90 

74–80 

67–73 

61–66 

54–60 

47–53 

0–46 

4,00 

3,75 

3,50 

3,00 

2,50 

2,00 

1,00 

0,00 

A 

A- 

B+ 

B 

C+ 

C 

D 

E 

Lulus 

Lulus 

Lulus 

Lulus 

Lulus 

Lulus 

Tidak Lulus 

Tidak Lulus 
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BAB VIII 
PENUTUP 

 
 

Alhamdulillah, segala hal yang berkaitan dengan 
tatacara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan KKN 
Tematik Covid-19 Unisda Lamongan telah tertuang secara 
lengkap dalam buku Panduan KKN Tematik Covid-19 yang 
disusun oleh Tim Diklat Panitia KKN. Dengan hadirnya buku 
ini diharapkan pelaksanaan KKN bisa berjalan dengan baik 
dan mencapai target yang diharapkan. 

Pemberlakuan buku pedoman ini adalah sejak tanggal 
ditetapkannya, yang sasaran penggunanya adalah peserta 
dan DPL KKN pada tahun ditetapkannya buku ini. Kekeliruan 
dan kesalahan merupakan hal yang wajar dalam setiap 
penyusunan buku,  karenanya, saran dan masukan sangat 
diharapkan guna penyempurnaan buku ini di masa 
mendatang. 

Untuk hal-hal yang sangat teknis dan tidak termuat  
dalam ketentuan buku pedoman ini, Panitia KKN 
mengaturnya dalam bentuk surat pengumuman yang 
dipasang di laman website LPPM Unisda Lamongan. Sebagai 
kalimat akhir, semoga usaha untuk menyusun buku panduan 
KKN Tematik Covid-19 menjadi sedikit amal baik bagi tim 
penyusun yang dapat membawa manfaat bagi peningkatan 
kualitas pelaksanaan KKN di Unisda Lamongan. Aamiin. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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Lampiran 1 
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DAFTAR KECAMATAN DAN DPL 
KKN TEMATIK COVID-19 

UNISDA LAMONGAN 2020 
 
No Kecamatan DPL Fakultas 
1 Sedayu, Bungah, Duduksampeyan Abdur Rohim, M.Pd FKIP 
2 Karanggeneng Halimur Rosyid, S.Sos., M.IP FISIP 
3 Babat Rifky Ardhana Kisno Saputra, S.E., 

M.M 
FE 

4 Babat, Kenjeran, Tandes Fatichatur Rachmaniyah, S.E., M.M FE 
5 Dukun, Panceng Moh. Hudi, S.H., M.H FH 
6 Baureno, Grobogan Ali Shodikin, M.Pd FKIP 
7 Laren, Maduran Ida Latifatul Umroh, M.Pd.I FAI 
8 Modo Dian Eka Kusumawati, S.P., M.P FP 
9 Sumberejo, Baureno Siti Shoimah, S.AB., M. AB FE 
10 Maduran, Modo, Sumberejo, Baureno Mariyatul Qibtiyah, S.P., M.P FP 
11 Lamongan Khafidhoh Nurul Aini, M.Pd FKIP 
12 Kepohbaru, Kedungadem Buyun Khulel, M.Pd FKIP 
13 Sukodadi Daniar Sofeny, M.Pd FKIP 
14 Kalitengah Mimin Aminah Yusuf, S.T., M.Ars FT 
15 Kembangbahu, Sukodadi Anjar Sulistyowati, S.E., M.M FE 
16 Baureno, Modo Saifuddin Zuhri, S.E., M.M FE 
17 Sukodadi Khotimatus Sholikhah, M.Pd.I FAI 
18 Turi Iib Marzuqi, M.Pd FKIP 
19 Sukodadi, Turi, Tikung Ahmad Yani Syaikhuddin, S.E., M.M FE 
20 Mantup, Manyar, Driyorejo, Gresik, 

Lamongan, Pucuk, Dawarblandong 
M. Muhdhif Al Afghoni, S.T., M.T FT 

21 Karanggeneng Khoirotun Nikmah, M.Pd.I FAI 
22 Kanor, Balen Isnaini Anniswati Rosida, S.E., M.Ak FE 
23 Kepohbaru, Dander Khoirul Huda, M.Pd FKIP 
24 Plumpang,Widang, Grabagan Ahmad Fathur Rozi, M.M FE 
25 Pucuk Sulhatul Habibah, M.Phil FAI 
26 Kedungpring, Jombang Ahmad Munir, S.H., M.H FH 
27 Sugio Adhita Dwi Handayani, M.Pd FAI 
28 Solokuro, Paciran Anisa Ulfah, M.Pd FKIP 
29 Sekaran, Karanggeneng, Trucuk Dr. Sauqi Futaqi, M.Pd.I FAI 
30 Bojonegoro, Sukosewu, Sumberejo, 

Tuban, Jenu 
Ali Muhajir, S.E., M.M FE 

31 Karangbinangun, Glagah, Deket, 
Brondong, Sarirejo 

Mohammad Syaiful Pradana, S.Pd., 
M.Si 

FMIPA 

32 Sekaran Syifa’ Khuriyatuz Zahro, M.Pd FKIP 
33 Ngimbang, Sambeng, Mantup Luluk Faridah, M.Pd FKIP 
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Lampiran 2 

JADWAL DIKLAT KKN TEMATIK COVID-19 

UNTUK DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN 

UNISDA LAMONGAN 2020 

 
 
Senin, 27 Juli 2020 
Ruang Auditorium Rektorat 
 

No. Waktu Materi Pemateri 

1. 
 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

09.00 – 10.00 
 
10.00 – 10.30 
10.30 – 11.00 
11.00 – 11.30 
11.30 – 12.30 
12.30 – 13.00 
13.00 – 13.30 
13.30 – 14.00 

Pembukaan dan Sambutan 
 
KKN Tematik Covid-19 
Sosialisasi Kegiatan KKN 2020 
Sosiologi Pedesaan dan Analisis SWOT 
Ishoma 
Luaran KKN 
Penilaian dan Pelaporan 
Penutupan 

Ainul Masruroh, S.H.I.,M.H; 
Ir. Choirul Anam, M.P 
Dr. Nisaul Barokati Selirowangi, M.Pd 
Muchamad Suradji, M.Pd.I 
Ahmad Sholikhin, M.A 
 
Istiqomah, M.P 
Novita Eka Chandra, S.Si., M.Sc 
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JADWAL DIKLAT KKN TEMATIK COVID-19 
UNTUK MAHASISWA 

UNISDA LAMONGAN 2020 
 
 

 
Rabu, 29 Juli 2020 
Melalui Daring (Zoom) 
 

No. Waktu Materi Pemateri 

1. 
 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

13.00 – 14.00 
 
14.00 – 14.30 
 
14.30 – 15.00 
15.00 – 15.30 
 
15.30 – 16.00 

Pembukaan dan Sambutan 
 
KKN Tematik Covid-19 
Sosialisasi Kegiatan KKN 2020 
Sosiologi Pedesaan dan Analisis SWOT 
Luaran KKN 
Penilaian dan Pelaporan 
 
Diskusi dan Penutupan 

Ainul Masruroh, S.H.I.,M.H; 
Ir. Choirul Anam, M.P 
Dr. Nisaul Barokati Selirowangi, M.Pd 
Muchamad Suradji, M.Pd.I 
Ahmad Sholikhin, M.A 
Istiqomah, M.P 
Novita Eka Chandra, S.Si., M.Sc 
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Lampiran 3 

BUKU TAMU 

KKN TEMATIK COVID-19 
UNISDA LAMONGAN 2020 

DESA: ……………………. Kec. : ………………………….. 
 

No. 
Hari/ 

Tanggal 
Nama Asal/ Instansi 

Status/ 
Jabatan 

Tujuan Kesan/Pesan Tandatangan 
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Lampiran 4 

DAFTAR HADIR 
PESERTA KKN TEMATIK COVID-19 

UNISDA LAMONGAN 2020 
DESA: ……………………. Kec. : ………………… 

Minggu Ke ……………… Bulan …………………….. 
 

No. Nama Progam Sudi 
Tanggal 

5 6 7 8 9 10 11 

 
 
 
 
 

 

         

  
Mengetahui, 

Dosen Pembimbing Lapangan, 
  

 
 

…………………… 
Catatan: Kolom daftar hadir diisi setiap hari dengan tanda tangan peserta KKN. 
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Lampiran 5 a 

CONTOH PROGRAM KERJA 

No Bidang Bentuk Kegiatan Sasaran Pelaksanaan 

1 Kesehatan 

Pembuatan dan pembagian antiseptik/ disinfektan/ 
masker 
a. Membuat dokumentasi video dan foto proses 

pembuatan dan pembagian antiseptik/ disinfektan/ 
masker 

b. Menyerahkan hasil dokumentasi kepada DPL 

Tim Gugus 
Tugas Desa 

dan perwakilan 
warga 

12 Agustus 2020 

     

 
Dosen Pembimbing Lapangan, 

 
 

(………………………………………………) 
NPP ……………………………………… 

Lamongan, …………............…2020 
Mahasiswa Peserta KKN, 

 
 

(…………………………………….) 
NIM ……………………………. 

Mengetahui, 
Sie. Evaluasi dan Pengumpulan Data, 

 
 
 

(..........................................................) 
NPP ................................................... 
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Lampiran 5 b 
MATRIK PROGRAM KEGIATAN HARIAN 

KKN TEMATIK COVID-19 
UNISDA LAMONGAN 2020 

 
Desa  : ……………………………………………………… 
Kecamatan : ………………………………………………………            

No. Bidang/Kegiatan 
Tanggal / Bulan 

               

 
 
 

 
 

 

                

         
 
Mengetahui       ........………, .................... 2020 
Dosen Pembimbing       Peserta KKN 
 
 
 
..........................       .......................... 
Catatan : Lajur tanggal / Bulan dibuat selama mengikuti KKN di  Desa.  
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Lampiran 6 

LAPORAN INDIVIDU (KEGIATAN HARIAN)  
KKN TEMATIK COVUD-19 

UNISDA LAMONGAN 2020 

 

No. Hari/Tanggal Waktu Kegiatan Tempat 
Jumlah 
Peserta 

Ttd. DPL 

       

       

       

       

       

 
 
Catatan: Laporan kegiatan harus diisi setiap hari dan ditandatangani oleh DPL. 
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Lampiran 7 a 

 
LAPORAN KEGIATAN INDIVIDU 

KKN TEMATIK COVID-19 
DI DESA. ……………………. KEC. …………………..,  

KAB. ……………………………. 
 

DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN: 
………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oleh 
NAMA……………………………… 
NIM. ……………………………….. 
JURUSAN : ……………………….. 
FAKULTAS :……………................ 

 
 
 
 
 

UNIVERSITAS ISLAM DARUL ULUM LAMONGAN 
UNISDA LAMONGAN 

2020 
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Lampiran 7 b 
 

LAPORAN KEGIATAN INDIVIDU 
KKN TEMATIK COVID-19 

DI DESA. ……………………. KEC. ………………………..,  
KAB. ………………………….. 

 
 
 
 
 

Oleh  
NAMA……………………………… 
NIM. ……………………………….. 
JURUSAN : ……………………….. 
FAKULTAS : ……………………… 

 
 

Telah disahkan pada tanggal: …………………….., 2020 
 
 
 

Kepala Desa …………… 
Kec. ………………… 

Dosen 
Pembimbing Lapangan 

 
 

…………………… 

 
 

…………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 



Panduan KKN 2020  | 72 

Lampiran 7 c 

Contoh Isi Laporan Individu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upaya cegah penyebaran virus COVID-19, mahasiswa FMIPA dan 

Fakultas Pertanian Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan secara 

mandiri membuat hand sanitizer dengan standar WHO dan 

dibagikan untuk kalangan civitas akademika Universitas Islam Darul 

Ulum Lamongan. Kegiatan ini dilakukan (20/03/2020) di 

Laboratorium Fakultas Pertanian.  
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Lampiran 8 

INSTRUMEN EVALUASI 
KKN TEMATIK COVID-19 

UNIVERSITAS DARUL ULUM LAMONGAN 2020 
 
Nama Mahasiswa : ............................................... 
NIM   : ............................................... 
Prodi/ Fakultas  : ......................../...................... 
Lokasi KKN  : ................................................ 
 
A. Pendidikan dan Pelatihan 

No Pendidikan dan Pelatihan 
Skor 

1 2 3 

1 Keikutsertaan Via Zoom    

2 Sikap peserta    

3 Keaktifan dalam pelatihan    

Jumlah  

 

 

 

B. Penyusunan Program Kerja 

No Komponen Penilaian 
Skor 

1 2 3 

1 Kedalaman/ketajaman dalam menyusun 
analisis 

   

2 Ketepatan dalam memanfaatkan sumber 
daya masyarakat 

   

3 Ketepatan dalam menyusun jadwal    

4 Ketepatan dalam menentukan sasaran dan 
strategi pelaksanaan. 

   

Jumlah  
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C. Kegiatan Lapangan 

No Komponen Penilaian 
Skor 

1 2 3 

1 Kehadiran dan keaktifan di lapangan    

2 Inovasi dan kreativitas dalam 
mengimplementasikan program kegiatan di 
lapangan 

   

3 Sikap di lapangan     

4 Hasil pelaksanaan program kerja    

Jumlah  
 

 

 

 

D. Penyusunan Laporan dan Presentasi 

No Komponen Penilaian 
Skor 

1 2 3 

1 Ketepatan waktu menyerahkan laporan    

2 Kesesuaian sistematika laporan baik individu, 
artikel ilmiah, proposal PKM 

   

3 Kualitas isi laporan    

4 Keorisinilan laporan    

5 Inovasi dan kreativitas hasil laporan    

6 Penguasaan materi (ketika presentasi)    

7 Sikap ilmiah (ketika presentasi)    

Jumlah  

 

 

 
Keterangan Skor : Lamongan, .......................2020 
3  = Baik / Disiplin/ Aktif Dosen Pembimbing Lapangan 
2  = Cukup Baik / Cukup Disiplin / Cukup Aktif 
1  = Kurang Baik / Kurang Disiplin / Kurang Aktif 

 --------------------------- 
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CATATAN 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
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