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KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmatNya maka kami dapat menyelesaikan buku panduan pelaksanaan Kuliah
Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Covid-19
Periode II Tahun Akademik 2019/2020.
KKN-PPM Covid-19 merupakan gagasan untuk mendukung
pemerintah dalam membangun sumber daya manusia melalui pembelajaran
pemberdayaan masyarakat secara aktif dalam mengoptimalkan potensinya
di masa pandemi covid-19. Proses pemberdayaan diprioritaskan guna
membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-19 sesuai
keilmuan masing-masing dengan menggali potensi yang ada serta
mengoptimalkanya.
Pelaksanaan KKN-PPM Covid-19 periode II ini dilakasanakan secara
daring sesuai dengan domisili masing-masing peserta dan akan
menempatkan sejumlah 1.000 mahasiswa yang tersebar di wilayah
Indonesia. Kegiatan KKN-PPM Covid-19 periode II ini difokuskan terhadap
peningkatan kapasitas masyarakat di tengah pandemi covid-19 dengan
membantu memulihkan kesehatan dan ketahanan ekonomi melalui
pemberdayaan potensi yang ada, dan mengarahkan mahasiswa untuk dapat
merumuskan dan mengimplementasikan desain atau rancangan strategis
kepada masyarakat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang
berlaku.
Program KKN PPM Covid-19 adalah program KKN non fisik yang
dirancang berdasarkan kondisi saat pendemi covid-19 yang sedang
dihadapi Indonesia. KKN PPM Covid-19 ini secara akademik merupakan
bentuk tanggung jawab Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam hal pengabdian
kepada masyarakat. Melalui KKN PPM Covid-19 ini Unigal ingin
berkontribusi melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi
Covid-19 dengan melibatkan mahasiswa secara massiv ke seluruh pelosok
daerah di tempat mahasiswa berasal.
Dalam kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan
penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu
penyusunan Buku Panduan ini. Kami menyadari bahwa buku panduan ini
masih banyak kekurangan, dengan demikian kami menunggu kritik dan
saran untuk perbaikan konstruktif pada periode selanjutnya. Kami berharap
semoga buku panduan ini dapat menjadi acuan operasional bagi mahasiswa
maupun Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan bagi pihak-pihak yang
berkepentingan.
Ciamis, Juni 2020
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang KKN-PPM Covid 19
Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKNPPM) Covid-19 adalah kegiatan akademik wajib bagi mahasiswa di
Universitas Galuh dengan bobot dua SKS. Program KKN-PPM Covid-19
menempatkan mahasiswa selama kurun waktu satu bulan berada dan
berinteraksi di tengah-tengah masyarakat untuk membantu meningkatkan
kapasitas masyarakat dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik
Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM)
ditengah pandemi Covid-19, melakukan upaya pencegahan dan
pemutusan mata rantai penyebaran covid-19, sekaligus tanggap dalam
menghadapi pandemi covid-19.
Dinamika yang terjadi di tengah masyarakat memberikan
kesempatan kepada mahasiswa peserta KKN-PPM Covid-19 untuk belajar
memecahkan permasalahan kemasyarakatan sekaligus membantu
memberikan alternatif pemecahan masalah dengan menggunakan cara
berpikir analitis, kritis, dan kreatif. Mahasiswa dan masyarakat bersamasama melakukan edukasi, sosialisasi untuk memahami covid-19, bahaya,
pencegahan penularan, memutus rantai penyebaran serta sadar akan
arahan pemerintah terkait pandemi covid-19. Mahasiswa juga terlibat dan
berperan aktif untuk melakukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat,
ketahanan ekonomi, pangan, sosial, pendidikan dan budaya masyarakat
serta memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya manusia
dan sumber daya alam yang ada di daerahnya masing-masing untuk
menjadi kampung/desa/daerah yang tangguh menghadapi pandemi covid19 serta menjadi kampung/desa/daerah yang mandiri meskipun dalam
keadaan pandemi covid-19. Kegiatan KKN PPM Covid-19 diharapkan
dapat mengasah softskill mahasiswa untuk mampu membangun
kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin keilmuan (lintas kompetensi) dan
kepemimpinan mahasiswa dalam mengelola program pencegahan dan
penularan covid-19 di daerahnya masing-masing. KKN PPM Covid-19
Universitas Galuh yang dilaksanakan pada periode II tahun akademik
2019/2020 ini diharapkan mampu menjadi sarana penggerak partisipasi
aktif masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi pandemi covid-19.
B. Maksud KKN-PPM Covid-19
Maksud pelaksanaan KKN-PPM Covid-19 Periode II ini adalah:
1. Untuk kepentingan mahasiswa, kegiatan ini dimaksudkan untuk
meningkatkan kemampuan mahasiswa, menyatu bersama masyarakat
di masa pandemi covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan yang
telah ditetapkan serta menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi
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yang telah dipelajari sesuai dengan keilmuan masing-masing.
Mahasiswa pun dituntut untuk membantu masyarakat dengan
memberikan pemikiran-pemikiran di masa pandemi covid-19 ini agar
masyarakat bisa bangkit dari turunnya tingkat ketahanan ekonomi
yang sedang terjadi.
2. Untuk kepentingan masyarakat, dimaksudkan untuk memperkuat
kapasitas masyarakat di masa pandemi covid-19 melalui
pemberdayaan potensi desa dengan tetap berpegang pada protokol
kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pandemi covid19. Pemberdayaan dengan menggali potensi yang ada pada
masyarakat yang mandiri secara ekonomi akan menciptakan
solidaritas, meningkatnya ketahanan, musyawarah, rasa aman dan
percaya kepada diri sendiri. Selain itu pemberdayaan dimaksudkan
untuk menciptakan masyarakat yang sehat baik jasmani maupun
rohani, terciptanya pemerataan pendidikan dan menciptakan
lingkungan yang bersih serta dapat memutus mata rantai penyebaran
virus covid-19.
C. Tujuan KKN-PPM Covid 19
Secara khusus tujuan yang ingin dicapai dari KKN-PPM Covid-19 ini
adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap lingkungan sekitar
ditengah pandemi covid-19
2. Membantu dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang
pandemi covid-19 dan cara pencegahannya sesuai protokol
kesehatan pemerintah.
3. Mendorong masyarakat agar dapat berkontribusi dalam pembangunan
di daerah dengan memanfaatkan potensi lokal dalam pemulihan
kondisi ekonomi di masa pandemi covid-19 dengan mematuhi protokol
kesehatan pemerintah dan WHO.
4. Meningkatkan kemampuan mahasiswa melaksanakan kegiatan
pengembangan masyarakat sesuai arah pembangunan manusia
(human development), mencapai target dan sasaran IPM (Indeks
Pembangunan Masyarakat), kompetensi, potensi, sumberdaya dan
kemampuan lingkungan dalam wadah kerjasama masyarakat,
pemerintah, swasta dan lembaga lainnya.
5. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi mahasiswa sesuai
dengan bidang ilmu yang ditekuni.
D. Sasaran KKN-PPM Covid-19
Sasaran KKN-PPM Covid-19 ini adalah seluruh masyarakat desa di lokasi
KKN (tempat tinggal mahasiswa) dengan fokus terhadap:
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1. Penanganan
Kesehatan
dan
ketahanan
ekonomi
melalui
pemberdayaan masyarakat di masa pandemi covid-19.
2. Penguatan ekonomi masyarakat melalui potensi yang ada di suatu
wilayah dengan mematuhi protokol kesahatan yang berlaku.
3. Penguatan UMKM melalui aplikasi teknologi di masa pandemi covid19.
4. Mengurangi jumlah keluarga yang secara langsung terkena dampak
pandemi covid-19.
5. Memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 dengan
membiasakan diri hidup bersih di era new normal.
6. Membantu pemerintah setempat dalam penanggulangan dampak
pandemik covid-19.
E. Tema KKN-PPM Covid-19
Tema yang diambil pada pelaksanaan KKN PPM Covid-19 adalah
“Peningkatan Kapasitas Masyarakat ditengah Pandemi Covid-19 Melalui
Program KKN PPM Unigal Tahun 2020”
F. Target KKN-PPM Covid-19
Target yang ingin dicapai dari KKN-PPM Covid-19 ini adalah sebagai
berikut:
1. Meningkatnya taraf hidup sehat masyarakat melalui program
pemberdayaan masyarakat di masa pandemi covid-19.
2. Penguatan ekonomi masyarakat melalui penggalian potensi wilayah
dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan yang berlaku.
3. Peningkatan ketahanan UMKM di masa pandemi covid-19 melalui
aplikasi teknologi.
4. Berkurangnya jumlah keluarga yang secara langsung terkena dampak
pandemi covid-19.
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai kehidupan normal
baru (new normal).
6. Memecahkan
permasalahan
pemerintah
setempat
dalam
penanggulangan dampak pandemi covid-19.
G. Lokasi KKN-PPM Covid-19
Kegiatan KKN-PPM Covid-19 ini dilaksanakan di wilayah masingmasing sesuai dengan domisili mahasiswa peserta KKN, yang tersebar di
wilayah Indonesia dan diikuti oleh 1.000 orang mahasiswa serta
melibatkan 20 Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
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H. Panitia Pelaksana KKN-PPM Covid-19
Susunan Panitia Pelaksana KKN-PPM Covid-19 Universitas Galuh
Periode II Tahun Akademik 2019/2020
Penanggung Jawab
Pengarah Program

:
:

Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Wakil Sekretaris
Bendahara
Wakil Bendahara
Seksi-seksi
1. Kesekretariatan

:
:
:
:
:
:

2. Humas dan Acara Publikasi
dan Dokumentasi
3. Perlengkapan,
Akomodasi
dan Transportasi

:

4. Pembantu Umum

:

:

:

Ir. Sudrajat., M.P. (Ketua LPPM)
1. Dr. Dedi Sutrisna, Drs., M.Si.
(Sekretaris Bidang Penelitian LPPM)
2. Imam Maulana Yusuf, S.IP., M.Si.
(Sekretaris Bidang Pengabdian kepada
Masyarakat LPPM)
Dr. Muhamad Nurdin Yusuf, S.E., M.P.
Dini Yuliani, S.IP., M.Si.
Toto, S.E., M.M.
Dedeh, S.Pd., M.Pd.
Evi Noviawati, S.H., M.H
R. Nofia Fadilla, S.E. M.M.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.

Andri Winata, S.I.Kom.
Epi Puji Astuti, S.E.
Danni Gardani
Rully Sugiawardana, S.Pd., M.Pd.
Renaldi Gardea Nada, S.H.
Dadan Mulyana, S.Kom
Agung Perwira Negara, S.P.
R. Gamar Pratama K, S.T.
Muhamad Ramdani, S.H.
Oyon Daryanto
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BAB II
DESKRIPSI TEKNIS KKN-PPM COVID-19
A. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
1. Persyaratan, Peran, dan Tugas DPL
a. Persyaratan DPL
Persyaratan DPL adalah sebagai berikut:
1) Dosen Tetap Universitas Galuh Ciamis;
2) Bersedia mengikuti dan membimbing setiap rangkaian
kegiatan KKN-PPM Covid-19 yang disertai kesungguhan
dalam pelaksanaannya (Mengisi formulir kesediaan dan
biodata)
3) Memiliki integritas dan kepribadian yang baik;
4) Mendapatkan persetujuan dari pimpinan program studi dan
diketahui dekan untuk ditugaskan sebagai DPL;
5) Bersedia mentaati ketentuan yang tercantum dalam Panduan
Program KKN-PPM Covid-19.
b. Peran DPL
DPL harus berperan sebagai:
1) Motivator;
2) Pembina, pengarah, penasihat;
3) Pendamping pada saat pelaksanaan program;
4) Penilai kegiatan mahasiswa.
c. Tugas DPL
Tugas Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) adalah sebagai
berikut:
1) Sebagai advisor bagi mahasiswa dalam setiap langkah
operasional di lapangan;
2) Membantu mahasiswa dalam pengamatan, studi wilayah dan
kelembagaan;
3) Membantu memperlancar dan mendayagunakan proses
pendekatan sosial;
4) Menjaga dan membina disiplin mahasiswa;
5) Membentuk iklim untuk timbulnya kreativitas dan motivasi
mahasiswa;
6) Menampung segala permasalahan dan hambatan yang
dihadapi mahasiswa serta memberikan saran dan bantuan
pencegahan masalah;
7) Menjadi penghubung antara mahasiswa dengan panitia
pelaksana, pemerintah/instansi, tokoh masyarakat serta
membina kebersamaan antar mahasiswa;
8) Memantau, mengendalikan, mengarahkan, mengawasi
kegiatan dan tingkah laku mahasiswa secara daring;
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2.

3.

4.

5.

9) Membimbing mahasiswa dalam penulisan laporan dan
memberikan nilai KKN-PPM Covid-19;
10) Membuat laporan tertulis kegiatan bimbingan yang telah
dilakukan secara periodik dan menyerahkan hasilnya kepada
panitia pelaksana.
Tata tertib DPL meliputi:
a. Mengikuti kegiatan pembekalan untuk DPL, sebagai bagian dari
pemenuhan tugas sebagai DPL;
b. Mengerjakan tugas secara penuh sebagai DPL sejak mulai pra
kegiatan hingga memberikan penilaian kepada mahasiswa
peserta KKN-PPM Covid-19;
c. Selalu melakukan koordinasi dengan panitia pelaksana terkait
dengan dinamika yang terjadi dengan mahasiswa;
Sanksi untuk DPL
a. Sanksi ringan
Teguran kepada DPL diberikan khusus kepada DPL yang tidak
melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Sanksi berat
Pemberhentian DPL diputuskan jika terbukti melakukan tindakan
yang melanggar norma masyarakat dan hukum yang berlaku.
Laporan oleh DPL
a. Bentuk laporan DPL
Laporan DPL berbentuk: 1) Laporan deskripsi temuan lapangan;
dan 2) Penilaian Akhir Mahasiswa Peserta KKN-PPM Covid-19.
Deskripsi hasil monitoring dan evaluasi DPL merujuk kepada
instrumen yang disediakan oleh panitia dan dilakukan pada setiap
monitoring secara daring pada KKN PPM Covid-19. - Laporan
monitoring ini diserahkan kepada panitia paling lambat 3 (tiga) hari
setelah jadwal penugasan. Sedangkan penilaian akhir mahasiswa
peserta KKN-PPM Covid-19 dilakukan pada akhir program
sebagai bentuk akuntabilitas DPL dan pertanggungjawaban
akademik yang selanjutnya menjadi bahan yang harus diserahkan
oleh LPPM kepada setiap program studi.
b. Prinsip-prinsip Pembuatan Laporan DPL
1) Laporan DPL dibuat berdasarkan fakta riil di lapangan tentang
kinerja mahasiswa yang dibimbingnya;
2) Data dapat dilengkapi berdasarkan hasil observasi atau
pengamatan daring di lokasi.
Laporan hasil monitoring dan evaluasi (monev) bersifat deskriptif
analitis komprehensif, sedangkan laporan nilai untuk mahasiswa
bersifat kriteria yang mengacu kepada standar penilaian yang
dijelaskan pada bagian selanjutnya.
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B. Mahasiswa peserta KKN-PPM COVID-19
1. Persyaratan, Kewajiban dan Hak Peserta KKN-PPM COVID-19
a. Persyaratan Peserta KKN-PPM COVID-19
Persyaratan yang harus dipenuhi peserta KKN-PPM Covid-19
adalah sebagai berikut:
1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di program studi/fakultas
yang bersangkutan
2) Telah menempuh minimal 100 sks;
3) Telah mencantumkan mata kuliah KKN dalam KRS semester
berjalan;
4) Membayar biaya kegiatan KKN;
5) Mengisi formulir biodata lengkap melalui website:
kkn.unigal.ac.id
6) Wajib mengikuti pembekalan yang dilaksanakan secara daring
melalui aplikasi zoom meeting;
7) Sehat jasmani dan rohani.
b. Kewajiban Peserta KKN-PPM COVID-19
Peserta KKN-PPM Covid-19 memiliki kewajiban sebagai berikut:
1) Setiap peserta KKN PPM Covid-19 wajib memakai jas
almamater dan atribut KKN serta identitas diri lainnya sebagai
mahasiswa Unigal;
2) Memakai atribut KKN PPM Covid-19 pada acara-acara formal,
serta tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah;
3) Setiap peserta KKN PPM Covid-19 wajib menjaga diri dan
nama baik almamater Unigal;
4) Setiap peserta KKN PPM Covid-19 wajib selalu berpakaian
rapi
dengan
tetap menjaga kesopanan dan selalu
menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di tempat KKN;
5) Setiap peserta KKN PPM Covid-19 wajib menjalankan dan
memenuhi program-program yang telah direncanakan dan
disepakati dengan DPL secara sungguh-sungguh dan
bertanggung jawab;
6) Setiap peserta KKN PPM Covid-19 harus menjaga hubungan
baik sesama peserta KKN (apabila ada dalam lokasi yang
sama) dan tetap menjaga kekompakan dalam belajar dan
berkarya nyata di masyarakat;
7) Setiap peserta KKN PPM Covid-19 harus menjaga hubungan
baik dengan pihak-pihak terkait dan anggota masyarakat di
tempat KKN;
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8) Setiap peserta KKN PPM Covid-19 harus tetap berlaku santun
sebagai sosok yang sedang belajar dan membelajarkan
masyarakat sehingga tercipta hubungan baik antara
mahasiswa dengan masyarakat;
9) Setiap peserta KKN PPM Covid-19 harus selalu aktif dan
kreatif dalam menjalankan program-programnya dengan
mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah sehingga dapat memberikan contoh dan
memotivasi masyarakat sekitar untuk mendukung programprogram pemerintah di masa pandemi covid-19.
10) Setiap mahasiswa KKN PPM Covid-19 wajib menjunjung
tinggi nilai-nilai, baik adat-istiadat dan kebiasaan yang berlaku
di masyarakat, serta menahan diri untuk tidak menimbulkan
masalah apabila ada hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan
pribadi dirinya.
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c. Hak Peserta KKN-PPM COVID-19
Hak peserta KKN-PPM Covid-19 antara lain:
1) Setiap peserta berhak atas perlengkapan dan fasilitas yang
telah ditetapkan oleh panitia; perlengkapan dan fasilitas akan
dikirimkan ke alamat tempat tinggalnya masing-masing sesuai
dengan isian formulir;
2) Setiap peserta berhak atas polis asuransi jiwa yang telah
diprogramkan oleh LPPM Unigal Ciamis;
3) Setiap peserta memperoleh bimbingan dari DPL yang telah
ditunjuk;
4) Setiap peserta berhak atas pelayanan akademik dari
penyelenggaraan KKN-PPM Covid-19.
2. Tata Tertib dan Sanksi untuk Mahasiswa
a. Tata tertib
1) Mengikuti semua acara pembekalan, sebagai satu kesatuan
dengan kegiatan lapangan, baik pembekalan umum dengan
Panitia maupun pembekalan khusus dengan DPL yang akan
diselenggarakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting;
2) Pelaksanaan KKN-PPM Covid-19 dilaksanakan selama 30
hari (01 sampai dengan 30 Agustus 2020)
3) Mematuhi arahan dan saran DPL demi kelancaran tugas;
4) Tertib dalam berperilaku, bergaul, komunikasi, berpakaian,
dan saling toleransi;
5) Semua peserta KKN PPM Covid-19 melaksanakan kegiatan di
lokasi tempat tinggal masing-masing;
6) Menjaga dan memelihara nama baik almamater serta atribut
kegiatan KKN-PPM Covid-19;
7) Selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan
oleh pemerintah.
b. Sanksi
1) Sanksi ringan
Teguran kepada mahasiswa dilakukan jika melakukan
pelanggaran seperti tidak mengikuti pembekalan secara
penuh.
2) Sanksi berat
Mahasiswa dinyatakan Tidak Lulus KKN jika terbukti tidak
melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dalam buku panduan KKN-PPM Covid-19.
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C. Pra Kegiatan dan Pembekalan Mahasiswa KKN-PPM Covid-19
1. Pra kegiatan, meliputi:
a. Pendaftaran peserta KKN-PPM Covid-19;
b. Penentuan DPL;
2. Pembekalan, meliputi:
a. Tahap I
Pembekalan Umum dilakukan oleh Panitia KKN-PPM Covid-19
bekerjasama dengan dinas dan atau instansi terkait. Materi yang
diberikan seputar konsep dan tema KKN-PPM Covid-19,
Pendekatan Sosial, Metode dan Teknik Pelaksanaan, Informasi
Daerah Kerja KKN-PPM Covid-19 yang dilaksanakan secara
daring melalui aplikasi zoom meeting.
b. Tahap II
Pembekalan dilakukan secara spesifik oleh Dosen Pembimbing
Lapangan (DPL) untuk masing-masing mahasiswa. Outcome dari
pembekalan tahap II ini ialah Rencana Program Kerja peserta
selama 1 bulan berada di lapangan (teknis sesuai dengan DPL
masing-masing).
D. Pembimbingan dan Materi Bimbingan KKN-PPM COVID-19
1. Pembimbingan
Pembimbingan dilakukan terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan
oleh mahasiswa KKN-PPM Covid-19, sejak dari persiapan sampai
dengan penyusunan laporan. Pelaksanaan bimbingan dilakukan oleh
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Bimbingan dilakukan secara
berkala, minimal sekali seminggu dengan memperhatikan waktu dan
permasalahan yang berkembang di lapangan. Pembimbingan
dilakukan secara daring.
2. Materi Bimbingan
Materi bimbingan meliputi, antara lain:
a. Teknik dan metode pendekatan partisipatif kepada masyarakat;
b. Teknik dan metode identifikasi dan inventarisasi masalah yang
harus dilakukan oleh mahasiswa;
c. Teknik dan metode perencanaan dan pelaksanaan program KKNPPM Covid-19 di lapangan;
d. Penyusunan rencana program kerja Individu;
e. Desain atau rancangan strategis dalam upaya optimalisasi potensi
desa dalam memperkuat ekonomi masyarakat di masa pandemi
covid-19;
f. Hal lain dalam upaya mengendalikan dan mendorong semangat
mahasiswa selama melakukan tugas KKN-PPM Covid-19.
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E. Kegiatan dan Masa Kerja Lapangan
Kegiatan ini meliputi:
1. Kegiatan di lapangan merupakan pelaksanaan rencana program kerja
yang telah dirumuskan.
2. Mahasiswa peserta KKN-PPM Covid-19 dalam melaksanakan
kegiatan di lapangan bertindak sebagai motivator, fasilitator, memberi
contoh untuk masyarakat sekaligus sebagai koordinator kegiatan yang
berkaitan dengan peningkatan kapasitas masyarakat di masa pandemi
covid-19
3. Kegiatan lapangan pada siang hari berlangsung pukul 08.00–17.00,
tanpa ada hari libur.
4. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus memperhatikan protokol
kesehatan yang di keluarkan oleh pemerintah.
5. Tempat kegiatan KKN-PPM Covid-19 disesuaikan dengan domisili
masing-masing mahasiswa.
6. Fokus utama mahasiswa peserta KKN-PPM Covid-19 di lapangan
ialah
membantu meningkatkan kapasitas masyarakat melalui
pemberdayaan atau pengelolaan potensi yang ada di suatu wilayah
dalam membantu pemulihan ekonomi, dengan tetap memperhatikan
protokol kesehatan di masa pandemi covid-19. Mahasiswa
diperkenankan melakukan kegiatan lain di luar fokus utama dari
seluruh kegiatan yang harus diselenggarakan selama KKN-PPM
Covid-19. Kegiatan diluar tema ditujukan untuk upaya pendekatan dan
sosialisasi dengan masyarakat serta tidak bertentangan dengan
prinsip-prinsip
membangun
kemandirian
dan
peningkatan
kesejahteraan masyarakat pedesaan di masa pandemi Covid-19.
7. Masa kerja lapangan selama 30 hari, yaitu dari tanggal 01 Agustus
2020 sampai dengan 30 Agustus 2020.
F. Laporan Kegiatan KKN-PPM Covid-19
1. Pelaporan oleh Mahasiwa
Pelaporan kegiatan oleh mahasiswa terdiri dari tiga komponen,
meliputi:
a. Rencana Program Kerja
Rencana Program Kerja (RPK) ialah bentuk rencana kegiatan
mahasiswa selama melakukan kegiatan KKN-PPM Covid-19 di
lapangan (Lampiran 1)
b. Laporan kemajuan mingguan
Laporan kemajuan mingguan dibuat oleh mahasiswa KKN-PPM
Covid-19 sebagai bentuk evaluasi kegiatan dan progres yang
telah dilakukan setiap minggu di lapangan dan dilaporkan kepada
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c.

DPL secara daring. Bentuk laporan ini berupa deskripsi kegiatankegiatan yang sudah dilakukan oleh mahasiswa yang terdiri atas:
1) Waktu dan tempat kegiatan;
2) Bentuk kegiatan;
3) Topik dan tujuan kegiatan;
4) Pihak yang terlibat pada kegiatan (jumlah dan pihak yang
terlibat);
5) Uraian hasil (berisi uraian capaian kegiatan, kendala yang
dihadapi serta solusi yang dilakukan);
6) Dokumentasi kegiatan yang dilengkapi dengan keterangan
gambar;
7) Bentuk kegiatan harus mengacu pada tema yang di tetapkan;
8) Kegiatan yang dilakukan harus memperhatikan protokol
kesehatan yang di keluarkan peraturan pemerintah.
Laporan Akhir Kegiatan
Laporan Akhir Kegiatan KKN-PPM Covid-19 dibuat dalam rangka
mengakhiri tugas-tugas lapangan berupa laporan diserahkan
paling lambat hari Senin tanggal 7 September 2020 berupa:
1. Laporan ke LPPM berupa soft file dalam bentuk PDF melalui
laman
laporankknunigal@gmail.com dengan nama file
“nama_prodi_fakultas”
2. Laporan ke DPL berupa soft file dalam bentuk pdf yang dikirim
melalui email atau WhatsApp;
3. Laporan ke pihak Pemerintah Desa berupa hard copy
sebanyak 1 eksemplar;
4. Arsip mahasiswa .

d. Laporan dilampiri foto-foto kegiatan pelaksanaan untuk seluruh
jenis kegiatan;
e. Bagi peserta yang tidak menyerahkan laporan akhir KKN PPM
Covid-19 maka dinyatakan Tidak Lulus.
f. Sistematika dan mekanisme penyusunan laporan akhir KKN PPM
Covid-19 terdapat di lampiran II.
G. Penilaian Akhir Peserta KKN-PPM Covid-19 dan e-Sertifikat
Penilaian akhir adalah penilaian yang ditujukan kepada mahasiswa
peserta KKN-PPM Covid-19 dalam melaksanakan tugasnya. Tujuan
penilaian adalah untuk memberikan angka prestasi terhadap aspek-aspek
yang dijadikan patokan pada kriteria penilaian akademik yang berlaku.
Penilaian diberikan sejak peserta KKN-PPM Covid-19 mengikuti rangkaian
pra kegiatan, pembekalan peserta, selama berada di lapangan hingga
melaporkan hasil kegiatan.
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Tabel 2.1
Unsur-unsur Penilaian Peserta KKN-PPM COVID-19
No

Unsur yang dinilai
Pembekalan
1
a. Kehadiran pembekalan
Penyusunan
2
Program Kerja
a. Perumusan dan identifikasi masalah
b. Penentuan prioritas dan rincian rencana kegiatan
Pelaksanaan
3
Program Kerja
a. Kehadiran di lapangan
b. Kesungguhan melaksanakan program
c. Tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
d. Mendorong partisipasi masyarakat
Sikap dan
4 Perilaku
a. Kedisiplinan
b. Kepemimpinan
c. Pembauran
d. Tatakrama
Pelaporan
5

%
10
15

50

15

10

1. Ketentuan Penilaian
KKN-PPM Covid-19 dilaksanakan dalam suatu proses yang memiliki
tahapan-tahapan, oleh karena itu nilai prestasi akademik mahasiswa
merupakan gabungan dari nilai prestasi akademik yang diperoleh oleh
mahasiswa dari setiap tahapan kegiatan.
2. Metode penilaian
a. Pengamatan secara online terhadap kegiatan mahasiswa;
b. Menilai laporan tertulis mahasiswa yang berupa laporan akhir.
3. Sumber informasi untuk penilaian
a. Pengelola pembekalan;
b. Dosen Pembimbing Lapangan;
c. Pejabat pemerintah setempat (Kepala Desa/Lurah);
d. Laporan-laporan mahasiswa (Harian/Buku Kerja, Laporan Akhir);
e. Panitia KKN-PPM Covid-19.
4. Kelulusan peserta
a. Mahasiswa yang memperoleh nilai C ke atas dinyatakan lulus;
b. Sedangkan mahasiswa memperoleh nilai D atau E harus
mengulang seluruh kegiatan KKN pada periode berikutnya.
5. Pemberian e-Sertifikat
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a. e-Sertifikat diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi
seluruh persyaratan yang telah ditentukan;
b. e-Sertifikat dikeluarkan oleh LPPM melalui DPL dari masingmasing Fakultas.
BAB III
PROSES DAN KEGIATAN MAHASISWA PESERTA KKN-PPM COVID-19
A. Penyusunan Rencana Program Kerja (RPK) KKN-PPM Covid-19
Penyusunan rencana program kerja di buat berdasarkan hasil
analisis lapangan mahasiswa yang berada pada wilayah tempat KKN PPM
Covid-19 yang akan di jadikan sebagai acuan kegiatan selama satu bulan
mahasiswa berada di lapangan. Selanjutnya RPK menjadi pedoman
pelaksanaan program kerja. Perlu diingat kembali bahwa target penting
dari RPK ialah mengarah kepada pemberdayaan masyarakat di masa
pandemi covid-19. Dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.
Rancangan umum alokasi waktu kegiatan mahasiswa KKN-PPM Covid-19
di lapangan digambarkan pada Tabel 3.1 sebagai berikut:
Tabel 3.1
Alokasi Rencana Kegiatan
No

Program

1

1

Orientasi, perkenalan, dan sosialisasi
KKN-PPM Covid-19

2

Inventarisasi data potensi desa

3
4
5
6

Minggu
2
3

4

Penentuan skala prioritas potensi yang
akan dikembangkan
Perumusan design atau rencana
strategis
Implementasi design atau rencana
strategis
Pelaporan kegiatan KKN

Sesuai dengan hakekat KKN-PPM sebagai kegiatan interdisipliner,
maka masing-masing peserta KKN-PPM Covid-19 di setiap desa
menetapkan program kerja KKN-PPM Covid-19 sesuai dengan ruang
lingkup kegiatan. Penetapan identifikasi masalah, penyusunan dan
perumusan program kerja KKN-PPM Covid-19, dan melibatkan
masyarakat dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
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1. Melakukan identifikasi permasalahan di lapangan;
2. Menetapkan rencana program kerja KKN-PPM Covid-19 dari masingmasing identifikasi masalah menurut bidangnya yang telah ditetapkan
sebelumnya;
3. Menetapkan target kualitatif dan target kuantitatif dari masing-masing
rencana program;
4. Menetapkan tujuan dari masing-masing rencana program kerja KKNPPM Covid-19 dengan rumusan yang jelas dan terarah;
5. Mematangkan rencana program kerja KKN-PPM Covid-19 secara
kolektif dengan pemerintah desa/kelurahan setempat di bawah
bimbingan dan pengawasan DPL;
6. Menentukan mekanisme pelaksanaan rencana program kerja KKNPPM Covid-19;
7. Menyusun dan menetapkan rencana program kerja KKN-PPM Covid19;
8. Meminta rekomendasi dari DPL dan Kepala Desa sebagai bukti
bahwa program kerja tersebut sudah disetujui.
Sifat dan ciri-ciri program kerja KKN-PPM Covid-19 antara lain:
1. Mempunyai daya jangkau untuk kepentingan umum;
2. Realistis;
3. Sistematis;
4. Terperinci;
5. Dapat dijangkau dan dikerjakan;
6. Melihat kemampuan dan potensi desa yang bersangkutan;
7. Mempunyai target yang dapat diukur dan dievaluasi.
Realisasi program kerja KKN-PPM Covid-19 harus memperhatikan
prinsip-prinsip berikut:
1. Memperhatikan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah
melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
2. Berpegang teguh pada rencana program kerja sebagai pedoman
pelaksanaan program kerja;
3. Memantapkan mekanisme pelaksanaan sesuai rencana secara tepat
dan terpadu;
4. Memperhatikan asas-asas manajemen antara lain ketelitian,
keterkaitan dan disiplin;
5. Bekerja secara terjadwal sesuai dengan yang direncanakan;
6. Berusaha mencapai target yang telah ditetapkan;
7. Melakukan koordinasi, komunikasi dan konsultasi dengan DPL
maupun Kepala Desa/Kelurahan setempat;
8. Mengadakan evaluasi tehadap pelaksanaan program kerja.

15

LAMPIRAN 1
CONTOH RENCANA PROGRAM KERJA (RPK) DAN TAHAP KEGIATAN
Nama
:………………………………………
NIM
:………………………………………
Program Studi
:………………………………………
Fakultas
:………………………………………
Nama Desa/Kelurahan
:………………………………………
Kecamatan
:………………………………………
Kabupaten/Kota
:………………………………………
Provinsi
:………………………………………
Mulai Bekerja Tanggal
:………………………………………
PROGRAM DAN
TAHAPAN
KEGIATAN
Orientasi,
perkenalan, dan
sosialisasi KKNPPM Covid-19

Inventarisasi data
potensi Desa

Penentuan skala
prioritas
potensi
yang
akan
dikembangkan

Merumuskan
design
atau
rancangan
strategis
yang
berorientasi pada
pemberdayaan
masyarakat
di
masa
pandemi
Covid-19

FREKUENSI
(jumlah
pertemuan)

SASARAN
Aparat
desa
dan
Masyarakat
sasaran
(masyarakat
sasaran bisa
berupa
kelompok
masyarakat
atau
pengusaha
kecil, dll)
Pemerintah
Desa

JADWAL
(MINGGU
KE-)
M1

M1

Aparat
1
desa
dan
Masyarakat
sasaran
(masyarakat
sasaran bisa
berupa
kelompok
masyarakat
atau
pengusaha
kecil, dll)
Aparat
1
desa
dan
Masyarakat
sasaran
(masyarakat
sasaran bisa
berupa
kelompok
masyarakat

M1

M1
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REALISASI
PELAKSANAA
N
Tgl
pelaksanaan

BENTUK
KEGIATAN

PELAKSANA

Sosialisasi
&
perkenalan

Mahasiswa
KKN-PPM
Covid-19

Penyusuna
n Laporan
Inventarisa
si Data
Potensi
Desa
Focus
Group
Discussion
(FGD)
Dengan
Mematuhi
Protokol
Kesehatan

Mahasiswa
KKN-PPM
Covid-19

Tgl
Pelaksanaan

Mahasiswa
KKN-PPM
Covid-19

Tgl
Pelaksanaan

Focus
Group
Discussion
(FGD)
Dengan
Mematuhi
Protokol
Kesehatan

Mahasiswa
KKN-PPM
Covid-19

Tgl
Pelaksanaan

Implementasi
design
atau
rancangan
strategis
yang
telah dihasilkan

atau
pengusaha
kecil, dll)
Masyarakat
sasaran

M2-M4
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Sosialisasi,
Penyuluha
n,
Lokakarya,
Pelatihan,
Pendampin
gan
Dengan
Mematuhi
Protokol
Kesehatan

Mahasiswa
KKN-PPM
Covid-19

Tgl
Pelaksanaan

LAMPIRAN 2
MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR KKN-PPM
COVID-19
A. Pendahuluan
Kegiatan KKN merupakan salah satu kegiatan akademik
yang dilakukan oleh mahasiswa peserta KKN. KKN-PPM Covid19 wajib dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara
manajerial melalui suatu bentuk laporan. Adapun materi laporan
ini meliputi kegiatan-kegiatan dari mulai perencanaan program,
perkembangan pelaksanaan, sampai penilaian pelaksanaan
secara keseluruhan. Diharapkan dari laporan yang dibuat oleh
mahasiswa peserta KKN-PPM ini dapat dilihat serta dievaluasi
guna pengembangan dan peningkatan pelaksanaan KKN-PPM
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tertentu. Dengan
demikian KKN-PPM Covid-19 dapat lebih berdaya guna dan
tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
Laporan Akhir KKN-PPM Covid-19 oleh setiap peserta
dengan memperhatikan ketentuan baku. Untuk memudahkan
penyusunannya, telah disediakan lembar-lembar yang
diperlukan, termasuk lembar pendukungnya. Hal yang perlu
dilakukan oleh peserta adalah ketertiban dan kedisiplinan dalam
mengisi lembar-lembar laporan yang ada. Pada dasarnya
laporan KKN-PPM Covid-19 bersifat objektif, sistematis, akurat,
praktis, dan komunikatif.
Objektif
: Materi dalam laporan merupakan gambaran
nyata di lapangan baik yang menyangkut
kondisi, prosedur, proses, maupun produk
kegiatan yang dilakukan.
Sistematis : Materi disusun dengan urutan dan tatanan yang
memudahkan pembaca memahami isi laporan.
Akurat
: Materi mengacu pada ketepatan data dan
informasi kegiatan serta kondisi riil di lapangan.
Praktis
: Materi disusun secara lugas tetapi mencakup
keseluruhan
data
dan
informasi
yang
diperlukan.
Komunikatif : Materi dalam laporan mudah dimengerti;
terdapat kesesuaian pemahaman tentang pesan
atau materi yang ingin disampaikan oleh
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penyusun laporan dengan apa yang ditangkap
oleh pembacanya.
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B. Sistematika Laporan Akhir Mahasiswa
Laporan pelaksanaan kegiatan KKN-PPM Covid-19 secara
keseluruhan disusun oleh mahasiswa sebagai bentuk
pertanggungjawaban kegiatan akademis dan bersifat wajib.
Untuk menyusun laporan yang cepat dan akurat telah
dipersiapkan beberapa lembar pendukung yang harus diisi oleh
mahasiswa
selama
pelaksanaan
KKN-PPM
Covid-19
berlangsung.
Laporan pelaksanaan kegiatan KKN-PPM Covid-19,
mahasiswa dipersiapkan dalam minggu terakhir sebelum
pelaksanaan KKN PPM Covid berakhir. Bahan utama yang
digunakan untuk menyusun laporan KKN-PPM Covid-19
mahasiswa adalah seluruh kegiatan mahasiswa yang berkaitan
dengan tema dan kegiatan tambahan.
Sistematika laporan akhir KKN-PPM Covid-19 adalah
sebagai berikut:
• HALAMAN SAMPUL
• HALAMAN PENGESAHAN
• KATA PENGANTAR
• DAFTAR ISI
• DAFTAR TABEL (jika ada)
• DAFTAR GAMBAR (jika ada)
• DAFTAR LAMPIRAN
• BAB I PENDAHULUAN
1.1 Analisis Situasi
1.2 Permasalahan mitra KKN-PPM Covid-19
1.3 Tujuan Kegiatan
1.4 Penentuan Mitra Sasaran
1.5 Manfaat Kegiatan
• BAB II GAMBARAN UMUM & POTENSI DESA KKNPPM Covid-19
2.1 Profil Desa
2.1.1 Letak dan Luas
2.1.2 Sistem Pemerintahan, Kelembagaan
Desa menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 47 tahun 2015 Tentang Desa
2.1.3 Dinamika
Kehidupan
Sosial
Masyarakat
2.2 Potensi Desa
2.2.1 Potensi Sumber Daya Alam
2.2.1.1 Potensi Umum (Luas
Wilayah, Iklim, Jenis &
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Kesuburan Tanah, Orbitasi,
Bentangan Wilayah & Letak)
2.2.1.2 Pertanian
2.2.1.3 Perkebunan
2.2.1.4 Kehutanan
2.2.1.5 Peternakan
2.2.1.6 Perikanan
2.2.1.7 Bahan Galian
2.2.1.8 Sumber Daya Air
2.2.1.9 Kualitas Lingkungan
2.2.1.10 Ruang Publik/Taman
2.2.1.11 Wisata
2.2.2 Potensi Sumber Daya Manusia
2.2.2.1 Jumlah
2.2.2.2 Usia
2.2.2.3 Pendidikan
2.2.2.4 Mata Pencaharian Pokok
2.2.2.5 Agama & Aliran kepercayaan
2.2.2.6 Etnis/Suku Bangsa
2.2.2.7 Cacat Fisik & Mental
2.2.2.8 Tenaga Kerja
2.2.3 Potensi Kelembagaan
2.2.3.1 Lembaga Pemerintah Desa &
Kelurahan
2.2.3.2 Lembaga
Kemasyarakatan
Desa & Kelurahan
2.2.3.3 Lembaga
Sosial
Kemasyarakatan
2.2.3.4 Organisasi Profesi
2.2.3.5 Partai Politik
2.2.3.6 Lembaga Perekonomian
2.2.3.7 Lembaga Politik
2.2.3.8 Lembaga Pendidikan
2.2.3.9 Lembaga Adat
2.2.3.10 Lembaga
Keamanan
&
Ketertiban
2.2.4 Potensi Sarana dan Prasarana
2.2.4.1 Transportasi
2.2.4.2 Informasi & Komunikasi
2.2.4.3 Prasarana Sanitasi & Air
Bersih
2.2.4.4 Prasarana & Kondisi Irigasi
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2.2.4.5

•
•

•

•
•

Sarana
&
Prasarana
Pemerintahan
2.2.4.6 Sarana
&
Prasarana
Lembaga Kemasyarakatan
2.2.4.7 Prasarana Peribadatan
2.2.4.8 Prasarana Olahraga
2.2.4.9 Sarana
&
Prasarana
Kesehatan
2.2.4.10 Sarana
&
Prasarana
Pendidikan
2.2.4.11 Sarana & Prasarana Energi &
Penerangan
2.2.4.12 Sarana & Prasarana Hiburan
& peribadatan
2.2.4.13 Sarana
&
Prasarana
Kebersihan
BAB III METODE PELAKSANAAN
(Semua
Metode
yang
digunakan
dalam
pemecahan masalah)
BAB IV PEMBAHASAN
PELAKSANAAN
KKN-PPM
Covid-19
(Dideskripsikan mengenai semua tahapan dalam
perumusan dan implementasi desain atau
rancangan strategis untuk pemecahan masalah)
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK
LANJUT
1.1 Kesimpulan
1.2 Rekomendasi Tindak Lanjut
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN, terdiri dari:
a. Dokumentasi kegiatan ( berupa foto dan video
kegiatan)
b. Administrasi KKN-PPM Covid-19 (surat-menyurat)

C. Pengaturan Layout
1. Ukuran kertas: A4
2. Warna cover: putih dengan format penulisan sebagaimana
ketentuan di lampiran;
3. Margin setiap halaman: kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm,
bawah 3 cm;
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4. Spasi: 1,5 poin, kecuali untuk judul bab, judul sub bab,
judul gambar, judul grafik, judul tabel dibuat dengan spasi
1 poin;
5. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul
gambar, grafik, foto diletakkan di bawahnya;
6. Jenis dan ukuran huruf: Times New Roman 12 pt.
D. Penjelasan setiap bab:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Analisis Situasi
Pada bagian ini diuraikan analisis situasi yang difokuskan
kepada kondisi terkini yang terjadi di masyarakat dan
lingkungannya yang berhubungan dengan peningkatan
kesehatan dan penguatan ketahanan ekonomi di masa
pandemi covid-19. Uraikan permasalahan atau kendalakendala yang dihadapi masyarakat dari segi ekonomi, sosial,
budaya, kesehatan, pendidikan dan keagamaan. Analisis
situasi difokuskan terhadap kondisi/permasalahan yang akan
ditanggulangi dalam program kerja KKN-PPM Covid-19.
Penyajian analisis situasi meliputi tahapan-tahapan sebagai
berikut:

1. Uraian singkat lokasi kegiatan;
2. Uraian
mengenai
permasalahan
yang
dihadapi
masyarakat saat pandemi covid-19, seperti kemiskinan
dan pengangguran akibat banyaknya pekerja yang di
rumahkan, minimnya pelayanan kesehatan, rendahnya
kualitas
pendidikan,
kesenjangan
sosial,
konflik
keagamaan dan permasalahan lainnya. Permasalahan
tersebut merupakan persoalan yang nantinya akan
ditanggulangi bersama antara kelompok KKN-PPM Covid19 dengan Pemerintah Desa setempat, Lembaga
Kemasyarakatan dan kelompok masyarakat lainnya;
3. Uraian mengenai potensi yang dimungkinkan dapat
digunakan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi
saat ini, seperti tersedianya pemahaman teknologi yang
tinggi, sumberdaya alam potensial, dukungan pemerintah,
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan potensi-potensi
lainnya yang dapat digali;
4. Uraian singkat mengenai perlunya diadakan kegiatan
KKN-PPM Covid-19.
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1.2 Permasalahan Mitra KKN-PPM Covid-19
Mitra KKN-PPM Covid-19 adalah Masyarakat, Pemerintah
Desa setempat, Lembaga Kemasyarakatan terutama kelompok
atau satuan tugas yang menanggulangi wabah covid-19 dan
kelompok masyarakat lainnya. Masyarakat merupakan pihak
yang dibantu serta penerima manfaat langsung dari KKN-PPM
Covid-19.
Pemerintah
Desa
setempat,
Lembaga
Kemasyarakatan dan kelompok masyarakat lainnya merupakan
fasilitator serta penerima manfaat dari kegiatan KKN-PPM Covid19. Penyajian masalah mengacu kepada butir atau inti dari
analisis situasi, serta mengutamakan permasalahan yang terjadi
pada masyarakat dan lingkungannya.

1.3 Tujuan Kegiatan
1. Tujuan kegiatan mengacu kepada butir atau inti dari
permasalahan yang terjadi pada masyarakat dan
lingkungannya terkait dengan pandemi Covid-19;
2. Mengungkapkan arah dan tujuan umum yang akan dicapai
sebagai tindak lanjut dari inti permasalahan;
3. Penentuan program kerja yang dilakukan selama dilapangan
guna menganggulani permasalahan;
4. Mengetengahkan indikator-indikator apa yang ditemukan di
lapangan, terutama yang berkaitan dengan variabel-variabel
sesuai tema KKN-PPM.
1.4 Penentuan Mitra Sasaran
Mitra sasaran adalah pihak yang akan diberdayakan oleh
peserta KKN-PPM Covid-19 dan merupakan khalayak sasaran
dalam kegiatan KKN-PPM Covid-19 mitra sasaran adalah
masyarakat. Sasaran kegiatan difokuskan pada peningkatan
kesehatan dan penguatan ekonomi masyarakat melalui
optimalisasi potensi desa. Masyarakat sasaran yang dimaksud
misalnya masyarakat yang secara langsung terkena dampak
pandemi covid-19, masyarakat yang terhambat usahanya, serta
masyarakat yang memiliki keterbatasan dari segi ekonomi dan
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pendidikan,
masyarakat
yang
mempunyai
kreativitas
kewirausahaan sejenis (home industry), ibu-ibu yang memiliki
motivasi untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga namun
perlu arahan dan pendampingan, sekelompok pemuda yang
berinisiatif mengembangkan sumber daya lokal yang berpotensi
dijadikan peluang usaha dan dapat menciptakan lapangan
pekerjaan serta kelompok-kelompok masyarakat lainnya dengan
tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.
1.5 Manfaat Kegiatan
Bagian ini menjelaskan tentang manfaat implementatif dari
kegiatan KKN-PPM Covid-19 di masa pandemi Covid-19.
BAB II GAMBARAN UMUM & POTENSI DESA KKN-PPM Covid-19
Berikan gambaran secara umum mengenai profil Desa dan
potensi desa. Uraian Bab ini mengikuti pada poin-poin yang
disajikan pada Sistemtika Laporan Akhir Mahasiswa (BAB II) atau
dapat menyesuaikan dengan data yang diperoleh di lapangan.
BAB III METOE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan kegiatan menjelaskan langkah atau
tahapan-tahapan dalam melaksanakan solusi untuk mengatasi
permasalahan. Berikut adalah beberapa metode yang dapat
diterapkan dalam rangka pemecahan masalah:
1. Survey
Survey digunakan untuk mengetahui kondisi terkini yang terjadi
di lokasi kegiatan, seperti ingin mengetahui permasalahan yang
terjadi pada masyarakat dan lingkungannya atau untuk
mengetahui potensi yang terdapat di lokasi kegiatan.
Pengumpulan data atau informasi dapat dilakukan dengan
observasi, pengumpulan dokumen, kuesioner atau wawancara.
2. Focus Group Discussion (FGD)
FGD merupakan forum diskusi untuk pemecahan masalah yang
dilakukan oleh peserta KKN-PPM Covid-19 dengan melibatkan
beberapa pihak, seperti Pemerintah Desa, tokoh masyarakat,
kelompok masyarakat dan pihak lainnya yang relevan dengan
kegiatan KKN-PPM Covid-19 dengan tetap memperhatikan
protokoler kesehatan.
3. Ceramah
Metode ceramah ini digunakan untuk kegiatan seperti sosialisasi,
pengajaran, pemberian motivasi, pelatihan dan penyampaian
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materi. Metode ceramah ini dapat juga dikolaborasikan dengan
metode demonstrasi seperti pada kegiatan pelatihan.
4. Demonstrasi
Metode demonstrasi ini digunakan dalam kegiatan pelatihan
dalam memberikan contoh tahapan-tahapan seperti dalam
pembuatan produk, pembuatan kemasan produk, penyusunan
pembukuan keuangan, pengadministrasian, pengarsipan dan
lainnya.
5. Bimbingan
Bimbingan digunakan untuk memberikan arahan yang tepat
dalam suatu kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat,
seperti bimbingan usaha, bimbingan pendidikan, bimbingan
pendirian usaha dan bimbingan lainnya.
6. Pendampingan
Pendampingan dilakukan untuk terjun langsung membantu
kelompok masyarakat dalam menjalankan aktivitas, seperti
aktivitas usaha, aktivitas pendidikan dan aktivitas-aktivitas
lainnya.
*

Pemilihan metode disesuaikan dengan kegiatan yang
dilakukan di lapangan terkait dengan permasalahan yang
dijumpai. Dan tidak melanggar peraturan pemerintah terkait
pencegahan wabah covid-19 Tidak menutup kemungkinan semua
metode digunakan dalam kegiatan KKN-PPM Covid-19.

BAB IV PEMBAHASAN PELAKSANAAN KKN-PPM Covid-19
Bab ini menguraikan hasil dari pelaksanaan KKN-PPM
Covid-19. Isi dari pembahasan harus konsisten dengan tujuan
pelaksanaan yang disajikan pada Bab I sebelumnya. Pelaksanaan
program-program yang telah dilaksanakan di deskripisikan tahap
demi tahap sesuai dengan proses yang terjadi selama kegiatan
KKN-PPM Covid-19 berlangsung. Sertakan pula informasi-informasi
penunjang kegiatan seperti, jenis kegiatan, lokasi kegiatan, waktu
kegiatan, pihak-pihak yang terlibat dan jumlah peserta kegiatan
yang dilengkapi dengan bukti berupa dokumen seperti berita acara
dan daftar hadir atau foto-foto kegiatan (dokumen disajikan dalam
lampiran, sementara foto-foto kegiatan disajikan pada isi Bab ini).
Pada Bab ini juga menguraikan bagaimana respon dan perubahan
yang terjadi pada pihak-pihak yang terlibat setelah dilaksanakannya
setiap kegiatan yang dilakukan peserta KKN-PPM Covid-19.
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Pada bagian akhir deskripsi harus dipaparkan juga analisis dan
evaluasi dari tahap tersebut. Tujuan analisis dan evaluasi adalah
untuk menilai secara mandiri (self evaluation) apakah tahapan
tersebut telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jika
tercapai tahapan dimaksud, apa yang menjadi faktor pendukungnya
demikian juga jika terdapat kendala apa yang menjadi
penyebabnya. Pemaparan tersebut merupakan hasil dari temuantemuan yang terjadi di lapangan dan dapat dijadikan sebagai bahan
untuk memberikan rekomendasi tindak lanjut pada Bab berikutnya.
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT
Kesimpulan merupakan ringkasan hasil dari kegiatan
selama KKN-PPM Covid-19 berlangsung. Kesimpulan mengacu
kepada butir atau inti dari kegiatan yang telah diuraikan dalam
pembahasan pelaksanaan KKN-PPM Covid-19.
Rekomendasi adalah bentuk saran atau usulan yang layak
dilakukan oleh pihak LPPM sebagai bahan tindak lanjut untuk
memperkuat ekonomi masyarakat melalui optimalisasi potensi desa.
Misalnya, jika penguatan ekonomi masyarakat yang sudah berhasil
dilaksanakan masih memiliki banyak kekurangan dalam hal
aktualisasi atau realisasi program maka sebaiknya diberikan catatan
rekomendasi bagaimana sebaiknya pihak LPPM mengatasi
kekurangan/kelemahan tersebut selepas peserta KKN-PPM Covid19 berakhir di desa lokasi.
Rekomendasi juga dapat berupa langkah lanjutan atau
solusi dari pemecahan masalah yang dirasakan akan makin
memperkuat perekonomian masyarakat yang sudah berdiri.
Misalnya perlunya program dampingan kepada masyarakat atau
kelompok masyarakat pada bidang-bidang tertentu yang dianggap
menjadi potensi unggulan di desa yang bersangkutan.
Rekomendasi tindaklanjut sebaiknya ditulis secara konkrit (to the
point) sehingga pihak LPPM dapat mengidentifikasi serta
melakukan langkah lanjutan dengan tepat.

DAFTAR PUSTAKA
Penyajian daftar pustaka yang berasal dari buku, jurnal atau
referensi lainnya ditulis mengikuti format MLA (Modern Language
Association).
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LAMPIRAN 3
KULIT MUKA LAPORAN AKHIR
(Keterangan: warna hard cover PUTIH)

LAPORAN
AKHIR KEGIATAN
PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT
DITENGAH PANDEMI COVID 19
MELALUI PROGRAM KKN PPM UNIGAL TAHUN 2020

KKN-PPM COVID-19
DESA …………… KECAMATAN ……………
KABUPATEN ……………
PROVINSI……………

UNIVERSITAS GALUH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Bulan, Tahun
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LAMPIRAN 4
LEMBAR IDENTITAS MAHASISWA PELAKSANA KKN-PPM
COVID-19
LEMBAR IDENTITAS MAHASISWA PELAKSANA
KKN-PPM COVID-19
Nama

:

NIM

:

Program Studi

:

Fakultas

:

Desa/Kelurahan

:

Kabupaten

:

Provinsi

:

Ciamis, …………… 2020
Peserta,

ttd

...............................................
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LAMPIRAN 5
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN KKN-PPM COVID-19
LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KKN-PPM COVID-19
DESA …………… KECAMATAN ……………
KABUPATEN ……………PROVINSI…………

Menyetujui DPL,
Ttd
………………......…………..
NIP/NIK. ……………….

Mengetahui:
Ketua LPPM

Kepala Desa,

Ttd dan cap

Ttd dan cap
....................................
NIP/NIK……………….

Ir.Sudrajat,M.P.
NIK. 04.31127700874
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LAMPIRAN 6
REKAPITULASI PROGRAM UTAMA KKN-PPM COVID-19
Nama

:

NIM

:

Program Studi

:

Fakultas

:

Desa/Kelurahan

:

Kabupaten

:

Provinsi

:
No

*Bidang

Sektor

Urut

Nama
Program

Jumlah
Program

Volume

Waktu
(Jam)

Swaday
a

Pem
da

*Pembiayaan)
Mit
Mahasis
wa
r
a

*) beri tanda ()

Menyetujui
DPL,

………,…………….. 2020
Yang membuat

……………………………..

…………………………………..
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Lainn
ya
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LAMPIRAN 7
REKAPITULASI PROGRAM TAMBAHAN KKN-PPM COVID-19
Nama

:

NIM

:

Program Studi

:

Fakultas

:

Desa/Kelurahan

:

Kabupaten

:

Provinsi

:

No
*Bidang

*Pembiayaan)

Sektor

Urut

Nama
Program

Jumlah
Program

Volume

Waktu
(Jam)

Swadaya

Pemda

Mitra

Mahasiswa

*No. Bidang dan Sektor
*) beri tanda ()
Menyetujui
DPL,

………,…………….. 2020
Yang membuat

……………………………..

…………………………………..
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Lainnya

Ket.

