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PEDOMAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) 

DALAM MASA TANGGAP PANDEMI COVID-19 

 

 

A. Pendahuluan 

Pandemi virus corona 2019 (Covid-19) telah membawa perubahan besar dalam 

perilaku politik, sosial ekonomi, pendidikan, dan berbagai aspek lain dalam kehidupan 

“normal” kita sehari-hari. Di sektor pendidikan, pola pembelajaran dengan tatap muka 

langsung di kelas, banyak yang terhenti karena adanya anjuran physical distancing 

sebagai salah satu upaya untuk mencegah penularan Covid-19. Demikian juga dengan 

KKN (Kuliah Kerja Nyata), yang semestinya memberikan ruang yang cukup bagi 

mahasiswa untuk berinteraksi secara langsung dan belajar bersama dengan masyarakat, 

mengalami kendala terkait pelaksanaannya. KKN merupakan bagian dari perkuliahan 

yang memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan ranah pengabdian dengan 

pendidikan dan penelitian sehingga kepedulian dan kepekaan sosial  (civic responsibility) 

mahasiswa tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, diperlukan alternatif-alternatif 

model pelaksanaan KKN selama masa pandemic Covid-19 untuk mendorong lahirnya 

generasi yang bertanggung jawab dan tanggap terhadap kondisi kekinian masyarakat. Di 

samping itu, faktor masa studi mahasiswa yang diperkirakan akan semakin lama jika 

KKN ditiadakan juga menjadi salah satu pertimbangan pelaksanaan KKN Tanggap 

Covid-19. 

Merujuk pada pengalaman pelaksanaan KKN sebelumnya, KKN di UIN Sunan 

Ampel Surabaya biasanya dilaksanakan di desa-desa yang tersebar di beberapa 

Kabupaten di Jawa Timur, diantaranya di Kabupaten Lumajang dan Magetan pada bulan 

Juli sampai dengan Agustus. Namun dengan kondisi saat ini, dimana mahasiswa 

melaksanakan semua kegiatan perkuliahan dari rumah masing-masing, maka perlu 

adaptasi penyelenggaraan KKN yang rencananya akan dilaksanakan antara bulan Juni 

sampai dengan Juli 2020.  Pola pelaksanaan KKN tanggap Covid-19 akan diarahkan pada 

pencegahan penularan Covid-19 dan penguatan kapasitas masyarakat dalam 

menanggulangi dampak Covid-19 dengan model KKN-DR (Kuliah Kerja Nyata dari 

Rumah), KKN-DS (Kuliah Kerja Nyata Kerja Sosial), dan KKN berbasis riset.   
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Sebagai bagian dari perkuliahan dan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan KKN 

Covid-19 dengan kebutuhan dan dinamika yang terjadi pada masyarakat saat ini, maka 

perlu kiranya diterbitkan panduan teknis pelaksanaan KKN Covid-19 dalam bentuk 

pedoman. 

B. Landasan Kegiatan  

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, 

Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;  

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;  

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;  

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 63 Tahun 2016 tentang 

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 

9. Surat Edaran Nomor 697/03/2020 tentang Perubahan Surat Edaran Dirjen Pendidikan 

Islam Nomor 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di 

Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; 

10. Surat Direktur Pendidikan Tinggi Islam Nomor B-713/DJ.I/Dt.I.III/TL.00/04/20 

tentang Tindak Lanjut Edaran Direktur Jenderal Pendis No. 697/03/2020. 

11. Surat Edaran Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor 393 Tahun 2020 tentang 

Tindakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di 

lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya. 

 

 

C. Tema 

Penguatan tanggung jawab sosial Perguruan Tinggi melalui KKN tanggap pandemic 

Covid-19. Merujuk pada tema besar ini, maka KKN ini merupakan KKN dengan tema 

beragam, terbuka, dan menggunakan pendekatan lintas keilmuan (interdisipliner). 

Berbagai tema yang dapat diangkat misalnya tema keagamaan, kesehatan, pendidikan, 

lingkungan, sosial ekonomi dan berbagai tema lain yang relevan dengan upaya 

pencegahan penularan Covid-19 dan atau penguatan kapasitas masyarakat dalam 

menanggulangi dampak Covid-19. 
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D. Tujuan 

1. Untuk meningkatkan kepedulian civitas akademika UIN Sunan Ampel dalam 

mendorong percepatan pencegahan penularan pandemic Covid-19 

2. Untuk memberikan pedoman pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa UIN Sunan 

Ampel pada masa tanggap pandemi Covid-19 

3. Untuk mendorong sikap (tanggap aksi) civitas akademika dalam menangani berbagai 

problematika yang dihadapi masyarakat, khususnya Pandemi Covid-19  

4. Untuk mendukung dan menguatkan program pemberdayaan masyarakat secara umum 

dan  program penangganggulangan dan pencegahan Covid-19 secara khusus 

5. Untuk mensinergikan potensi dan pengetahuan yang dimiliki mahasiswa dengan 

pengetahuan dan realita yang sedang dihadapi masyarakat, khususnya pandemi Covid-

19. 

 

E. Jenis-jenis KKN Tanggap Covid-19 

Pandemi Covid-19 telah ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia sebagai kategori 

bencana non alam yang memerlukan penanganan secara nasional dengan melibatkan 

seluruh pihak termasuk masyarakat. Berbagai upaya yang dilakukan dalam 

penanggulangan pandemi  dikategorikan menjadi kondisi pra-bencana (situasi tidak terjadi 

bencana), kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rekonstruksi (pasca 

bencana). Dengan mempertimbangkan berbagai kategori tersebut, KKN UIN Sunan 

Ampel dilaksanakan dengan pola-pola berikut: 

1. KKN-DR (Kuliah Kerja Nyata dari Rumah)  

KKN-DR merupakan KKN yang dilaksanakan selama masa pandemic Covid-19 yang 

dilaksanakan secara individu maupun kelompok dengan cara melakukan penguatan 

atas kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan penularan Covid-19 

dan atau penguatan kapasitas masyarakat dalam menanggulangi dampak Covid-19 

dengan memanfaatkan berbagai platform media sosial (Youtube, Instagram, Twitter, 

WA, Facebook, dll) untuk disebarkan pada seluruh warga di wilayah tempat tinggal 

mahasiswa.   

Jenis KKN ini lebih mengarah ke kegiatan pencegahan bencana dan tanggap darurat 

melalui kekuatan atau nilai-nilai dan budaya lokal yang dimiliki masyarakat sesuai 

dengan konteks lokal mereka. 
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Adapun contoh-contoh kegiatan atau program yang relevan dilaksanakan diantaranya: 

“Edukasi Pencegahan COVID 19 berbasis online (blog, film pendek, video tentang 

cara menjaga kebersihan rumah, dll), perancangan aplikasi pendeteksi COVID-19, 

penanggulangan dampak Covid-19 (baik moril maupun spirituil) melalui konseling 

online, pembelajaran pada anak-anak secara daring, pembuatan modul pembelajaran 

yang menarik untuk anak-anak, desiminasi hasil temuan KKN, dan lain-lain. 

 

2. KKN-KS (Kuliah Kerja Nyata Kerja Sosial) 

KKN-KS merupakan KKN yang dilaksanakan selama masa pandemic Covid-19 yang 

dilaksanakan secara individu maupun kelompok dengan cara melakukan penguatan 

atas kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan penularan Covid-19 

dan atau penguatan kapasitas masyarakat dalam menanggulangi dampak Covid-19 

melalui keterlibatan langsung di wilayah mahasiswa tinggal, bekerja sama dengan 

kementerian/lembaga dan/atau gugus tugas resmi di bawah pengendalian dan 

pengawasan pihak berwenang serta mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan 

oleh pemerintah. Jenis KKN ini lebih mengarah ke kegiatan pencegahan bencana, 

tanggap darurat, dan pasca bencana.  

Adapun contoh-contoh kegiatan atau program yang relevan dilaksanakan diantaranya: 

Sosialisasi pencegahan COVID-19 di wilayah tempat tinggal mahasiswa, pemetaan 

kondisi kesehatan masyarakat di desanya, pendataan penduduk terdampak Covid-19 

dan upaya penanggulangannya, mengembangkan obat-obat tradisional yang dimiliki 

masyarakat setempat untuk kesehatan, pembuatan alat pelindung diri Covid-19 

(pengadaan masker dengan memberdayakan penjahit dan stakeholder terkait di 

wilayah tersebut, dll.), pembentukan komunitas relawan COVID-19, advokasi kepada 

komunitas relawan, pendampingan kelompok masyarakat rentan (dengan resiko 

kesehatan) misalnya lansia, anak, dan ibu hamil, pendampingan terhadap masyarakat 

(di wilayah tempat tinggal mahasiswa KKN) yang memiliki keterbatasan akses 

terhadap layanan tanggap darurat, penggalangan dana dan atau pengadaan bahan 

makanan pokok bagi masyarakat terdampak Covid-19 melalui jejaring kemitraan, dan 

lain-lain. 
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3. KKN Berbasis Riset  

KKN berbasis riset diwujudkan dengan melakukan produktivitas pengetahuan yang 

dilakukan mahasiswa secara individu maupun kelompok lintas program studi dalam 

bentuk penulisan buku dan karya ilmiah terkait tema Covid-19. Penelitian yang 

dilakukan dapat membidik isu kegiatan pencegahan bencana (pandemic Covid-19), 

tanggap darurat (pandemic Covid-19), dan rekonstruksi (pasca pandemic Covid-19). 

Pendekatan penelitian yang disarankan adalah penelitian kualitatif, misalnya literature 

review tentang kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat dalam masa COVID di 

berbagai daerah atau negara. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan model 

penelitian lapangan ataupun case study juga digunakan dengan pengambilan data 

secara online (survey online, studi media, dll).  Pengambilan data langsung di 

lapangan dibolehkan untuk mengetahui ketahanan sosial, ekonomi, pengamalan dan 

pengalaman agama di wilayah tempat tinggal masing-masing mahasiswa, dengan 

catatan, ketika pengambilan data lapangan, harus dipastikan bahwa peneliti mengikuti 

protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan di bawah pengendalian dan 

pengawasan pihak berwenang. 

 

F. Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

1. Peserta  

Peserta KKN tanggap pandemi Covid-19 adalah mahasiswa yang memenuhi kriteria 

berikut: 

a. Mahasiswa yang telah mendaftar KKN reguler pereode 2020 di LP2M UIN Sunan 

Ampel  

b. Mahasiswa yang telah menempuh semester 6 (enam) 

c. Peserta yang telah dan atau sedang mengikuti KKN tanggap Covid-19 dianggap 

telah mengikuti KKN reguler. 

 

2. Tahapan Pelaksanaan 

a. Tahap Persiapan 

1) Melampirkan surat izin dari orang tua/ wali untuk mengikuti KKN tanggap 

Covid-19  
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2) Penentuan lokasi KKN oleh peserta atas persetujuan Dosen Pembimbing 

Lapangan 

3) Untuk memeroleh informasi tentang kondisi awal mitra dampingan, peserta 

membuat profil mitra dampingan (template profil terlampir)  

4) Membuat rancangan pelaksanaan KKN tanggap pandemi Covid-19 merujuk 

pada tema yang dipilih dan relevansinya dengan pencegahan dan 

penanggulangan dampak Covid-19. 

 

b. Tahap Pelaksanaan 

Berbagai jenis KKN tanggap Covid-19 menggunakan pendekatan interdisipliner, 

dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut: 

1) KKN-DR (Kuliah Kerja Nyata dari Rumah) 

Tabel 1. Pelaksanaan KKN-DR 

Pada Minggu Ke-1, peserta KKN telah membuat profil mitra dampingan dan draft 

rancangan pelaksanaan KKN 

Minggu 

Ke- 

Tahapan Kegiatan Alat/ Media Bukti 

Minggu 

Ke-2 

Penentuan 

isu prioritas 

terkait tema 

yang dipilih 

Analisis 

masalah 

Analisis SWOT 

 

Dokumen hasil 

analisis SWOT 

Membangun 

kesepakatan 

Diskusi grup 

(WA) 

Screenshot diskusi 

grup WA 

Pembentukan 

mini core group 

 Susunan mini core 

group 

Minggu 

Ke-2 dan 

Minggu 

Ke-3 

Perencanaa

n  

pelaksanaan 

KKN 

Finalisasi 

rancangan 

pelaksanaan 

KKN 

 File tabel program 

kerja  

Minggu 

Ke-3 s/d 

Minggu 

Ke-6 

Langkah 

aksi 

Fasilitasi 

pelaksanaan 

program 

 Screenshot wa, link 

medsos yang 

digunakan, dan  

dokumen pendukung 

lainnya 

FGD hasil 

pendampingan  

 Screenshot diskusi di 

WA group 

Minggu 

Ke-7 

Desiminasi  Ekspose hasil 

pendampingan 

 Screenshot WA, link 

medsos yang 

digunakan, dan  

dokumen pendukung 

lainnya 
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2) KKN-KS (Kuliah Kerja Nyata Kerja Sosial) 

Tabel 2. Pelaksanaan KKN-KS 

Pada Minggu Ke-1, peserta KKN telah membuat profil mitra dampingan dan draft 

rancangan pelaksanaan KKN 

Minggu 

Ke- 

Tahapan Kegiatan Alat/ 

Media 

Bukti 

Minggu 

Ke-2 

Penentuan isu 

prioritas 

terkait tema 

yang dipilih 

Analisis masalah Analisis 

SWOT 

 

Dokumen hasil 

analisis SWOT 

Membangun 

kesepakatan 

FGD/ 

Diskusi 

grup (WA) 

Foto 

Hasil FGD 

Screenshot 

diskusi grup WA 

Pembentukan mini 

core group 

 Susunan mini 

core group 

Minggu 

Ke-2 dan 

Minggu 

Ke-3 

Perencanaan  

pelaksanaan 

KKN 

Finalisasi rancangan 

pelaksanaan KKN 

 File tabel 

program kerja  

Minggu 

Ke-3 s/d 

Minggu 

Ke-6 

Langkah aksi Fasilitasi pelaksanaan 

program* 

 Foto kegiatan dan  

dokumen 

pendukung 

lainnya 

FGD hasil 

pendampingan  

 Screenshot 

diskusi di WA 

group 

Minggu 

Ke-7 

Desiminasi  Ekspose hasil 

pendampingan 

 Screenshot WA, 

link medsos yang 

digunakan, art-

based 
 

 

3) KKN Berbasis Riset 

Tabel 3. Pelaksanaan KKN Berbasis Riset  

Pada Minggu Ke-1, peserta KKN telah membuat rancangan proposal penelitian 

terkait tema Covid-19 

Minggu 

Ke- 

Tahapan Kegiatan Alat/ 

Media 

Bukti 

Minggu 

Ke-2 

Penyusunan 

instrument 

penelitian 

- Membuat instrumen 

penelitian 

- Validasi instrumen 

penelitian 

Instrumen 

penelitian 

Softfile instrumen 

penelitian  

Minggu 

Ke-2 dan 

Minggu 

Ke-5 

Pengumpulan 

dan Analisis 

Data 

- Penggalian data 

- Analisis data 

 - 
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Minggu 

Ke-6 

Uji validitas 

hasil 

penelitian 

- Triangulasi 

- Online FGD  

 Screenshot WA, 

link medsos yang 

digunakan, dan  

dokumen 

pendukung 

lainnya 

Minggu 

Ke-7 

Pelaporan 

Hasil 

Ekspose hasil 

penelitian ke DPL dan 

ditindaklanjuti dengan 

penulisan artikel 

penelitian 

 Draft artikel 

penelitian 

 

c. Tahap Pelaporan dan Presentasi 

1. Luaran hasil KKN-DR dan KKN-DS adalah laporan hasil KKN dan media 

populer yang dipublikasikan secara online  

2. Luaran hasil KKN berbasis riset adalah artikel penelitian dan atau buku 

(chapter book) 

3. Pelaporan hasil KKN dan presentasi kepada DPL dilakukan secara online. 

 

3. Pembimbingan 

a. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 

1) Dosen tetap di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya yang ditugaskan oleh 

LP2M 

2) Mampu mengoperasikan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat 

menunjang kegiatan KKN-DR dan KKN-KS. 

3) Memiliki akun media sosial (youtube, facebook, twitter, instagram dan atau 

whatsapp). 

 

b. Tugas dan Wewenang Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 

1) DPL melakukan pembekalan KKN Tanggap Covid-19 di kelasnya masing-

masing secara daring 

2) Membimbing peserta KKN mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai 

dengan penyusunan laporan dan presentasi 

3) Mendiskusikan dan menentukan lokasi KKN-DR dan KKN-DS bersama 

mahasiswa dampingannya 

4) DPL bertanggung jawab untuk mengoptimalkan fungsi masing-masing peserta 

KKN 
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5) Mengevaluasi dan memberikan penilaian kinerja peserta KKN 

6) DPL berkewajiban membuat laporan tentang hasil kunjungan 

7) Dalam melaksanakan tugas, DPL bertanggung jawab kepada Ketua Pusat 

Pengabdian Masyarakat (PPM) UIN Sunan Ampel Surabaya. 

 

4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

a. KKN Tanggap Pandemic Covid-19 akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2020 

sampai dengan 30 Juli 2020 (45 hari). Apabila pada bulan Juli 2020 masa tanggap 

darurat Covid-19 telah berakhir, maka model pelaksanaan KKN Tanggap bencana 

Pendemi Covid-19 akan tetap dilaksanakan sampai dengan selesai. 

b. KKN-KS dapat dilaksanakan dari kampung halaman mahasiswa masing-masing 

dan atau di tempat lain yang memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan yang 

telah ditentukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. 

 

5. Penilaian   

Tabel 4. Kriteria Penilaian KKN Tanggap Pandemic Covid-19 

Jenis 

Kegiatan 

Aspek Penilaian Bobot  Bukti dan Pelaporan 

KKN-DR  Laporan Pelaksanaan KKN 

- Content laporan pelaksanaan KKN 

- Sistematika laporan  

- Penggunaan Bahasa Indonesia yang 

baik dan benar  

40% Soft file laporan KKN 

(Pdf. Format) dan 

dokumen pendukung 

 

Media populer yang upload 

- Content  

- Kemenarikan video 

- Minimal views, 50 

60% Link media populer yang 

telah diupload di media 

sosial 

KKN-KS Laporan Pelaksanaan KKN 

- Content laporan pelaksanaan KKN 

- Sistematika laporan  

- Penggunaan Bahasa Indonesia yang 

baik dan benar  

60% Laporan Pelaksanaan 

KKN 

 

Media populer  

- Content  

- Kemenarikan video 

- Kesesuaian format video (opening-

closing, animasi, dan durasi video) 

40% File foto dan atau video 

kegiatan 

KKN 

Berbasis 

Riset  

Artikel Penelitian   

- Kesesuaian dan urgensitas content 

dengan tema 

100% Artikel penelitian 
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- Ketepatan sistematika artikel 

- Penggunaan Bahasa Indonesia yang 

baik dan benar 

 

6. Prosedur Pendaftaran  

a. Melengkapi dan mengupload persyaratan administratif sebagai peserta KKN 

Tanggap Covid-19 melalui tautan https://bit.ly/DokKKNCovid19_UINSA 

b. Mengikuti grup Whats’App yang dibuat bersama DPL (Dosen Pembimbing 

Lapangan) 

c. LPPM menerbitkan surat tugas pelaksanaan KKN Tanggap Pandemic Covid-

19. 

 

7. Penutup 

Pedoman Pelaksanaan KKN Tanggap Covid-19 UIN Sunan Ampel ini dibuat 

sebagai acuan pelaksanaan KKN dalam masa pandemi Covid-19 tahun 2020. Panduan 

ini hanya berlaku sementara, sampai pandemi Covid-19 telah berakhir.  

   

Surabaya, 1 Juni 2020 

 

Ketua LP2M UIN Sunan Ampel                                           Kepala PPM UIN Sunan Ampel 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., MH                 Dr. Rubaidi, M.Ag                                                

NIP. 196803091996031002                NIP.197106102000031003 

https://bit.ly/DokKKNCovid19_UINSA
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Lampiran-lampiran 

1. Tabel Jadwal pelaksanaan KKN Tanggap Pandemi Covid-19 

2. Template profil mitra dampingan 

3. Format Laporan (KKN-DR) dan KKN-DS (KKN Kerja Sosial) 

4. Format Laporan KKN Berbasis Riset  

 

 

 

 


