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Kata Pengantar 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Nikmat dan Karunia-

Nya sehingga LP2M UNP dapat menyelesaikan Panduan Pelaksanaan KKN DARING 

COVID-19 untuk Tahun Akademik 2019/2020, sehingga dapat dijadikan acuan untuk 

mendukung teknis pelaksanaan KKN Daring Covid-19 secara daring. Pelaksanaan 

kegiatan KKN Daring Covid-19 adalah dengan memberikan kontribusi nyata UNP 

terhadap permasalahan dunia pendidikan melalui pembuatan berbagai produk Layanan 

Pembelajaran Digital khususnya dalam bentuk pembuatan modul pengajaran atau video 

pembelajaran. Oleh sebab itu kegiatan ini dapat dilakukan oleh mahasiswa dari daerah 

masing-masing dimana mereka berdomisili. 

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya disampaikan kepada:  

1. Rektor Universitas Negeri Padang beserta jajarannya yang memberikan 

kepercayaan dan pendanaan kepada kami;  

2. Dekan dan Kepala Program Studi di lingkungan UNP yang memberikan 

kerjasama dalam menyukseskan persiapan dan keberlanjutan dari kegiatan KKN 

Daring Covid-19; 

3. Semua unsur di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(LP2M) UNP yang menyiapkan segala sesuatunya dalam penyelenggaraan 

KKN 

4. Seluruh pihak yang telah membantu kelancaran dan suksesnya kegiatan ini.  

Panduan ini merupakan wujud kerja nyata TIM Pelaksana, namun ‘tak ada gading 

yang tak retak’. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan 

sebagai bahan perbaikan dimasa datang. 

Padang, Mei 2020 

Rektor UNP 

 

ttd 

Prof. Ganefri, Ph.D 
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BAGIAN 1: PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KULIAH KERJA 

NYATA DARING COVID-19  

A. DASAR HUKUM 

Pedoman KKN ini disusun berdasarkan : 

 UU. No. 20/2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  

 Surat Edaran Mendikbud RI No 3 tahun 2020 tentang pencegahan 

Covid-19 pada satuan Pendidikan. 

 Surat Edaran Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 1 Tahun 2020 tangal 12 Maret 2020; Tentang Pencegahan 

Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Di Perguruan Tinggi; 

 Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor : 262/E.E2/KM/2020 perihal Pembelajaran 

Selama Masa Darurat Pandemi COVID-19 tangal 23 Maret 2020 

 SK Dirjen Dikti Depdiknas No. 101/Dkti/Kep/2007, tentang Tim 

Evaluator Tema KKN di Bawah Koordinasi Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat.  

 Keputusan Kepala BNPB No 9.A 2020 tentang penetapan status 

keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona-

19 di Indonesia.  

 SK Rektor Universitas Negeri Padang No. 6060/UN35/KP/2018 

tentang Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata di Universitas Negeri 

Padang.  

 Surat edaran Rektor UNP No. 1061/UN35/TU/2020 tentang 

kesiapsiagaan dan pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan 

UNP. 
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B. RASIONAL 

Merujuk kepada Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia, melalui 

Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

menetapkan bahwa kebijakan proses belajar mengajar dilakukan secara 

daring. Menyikapi kebijakan tersebut, Universitas Negeri Padang 

melaksanakan KKN secara daring yang dinamakan Program Kegiatan KKN 

Daring Covid-19 (KKN Daring Covid-19). Dengan demikian maka 

pelaksanaan KKN mangalami penyesuaian yang semula dilakukan secara 

langsung dirubah menjadi program KKN daring.  

Kuliah Kerja Nyata (KKN Daring Covid-19) merupakan kegiatan 

intrakurikuler yang dilakukan oleh mahasiswa pada semua program studi 

dengan kesatuan antar disiplin ilmu pengetahuan (interdisipliner) yang 

dalam pelaksanaannya didominasi penggunaan teknologi informasi. 

Koordiansi kegiatan dilakukan secara daring baik oleh mahasiswa maupun 

dosen pembimbing. 

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 tahun 

1984 tentang pendidikan dan generasi muda, dimana kebijaksanaan tentang 

mahasiswa manunggal dengan rakyat yang merupakan dharma dari Tri 

Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan dalam bentuk KKN. KKN 

merupakan kegiatan terpadu antara pendidikan dan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner dan lintas 

sektoral, yang ditujukan untuk pengembangan sosialisasi dan partisipasi 

kepada masyarakat dalam proses pembangunan. 

C. TUJUAN DAN SASARAN KKN  

1. Tujuan 

Tujuan dari pelaksanaan KKN Daring Covid-19 adalah: 
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a. Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada Dharma Pengabdian 

Kepada Masyarakat. 

b. Meningkatkan peran Universitas Negeri Padang dalam rangka 

penanganan Covid-19. 

c. Meningkatkan empati, kepedulian dan peranserta mahasiswa dalam 

penanganan pandemi Covid-19 ditengah masyarakat. 

d. Menerapkan IPTEKS secara teamwork dengan pendekatan 

multidisipliner. 

e. Menanamkan nilai kepribadian: 

1) Nasionalisme dan jiwa Pancasila 

2) Keuletan, etos kerja dan tanggung jawab 

3) Kemandirian, kepemimpinan dan kepedulian terhadap pandemi 

Covid-19 

f. Mendekatkan Universitas Negeri Padang dengan masyarakat. 

2. Sasaran 

Pada dasarnya kegiatan KKN Daring Covid-19 diarahkan kepada 3 

sasaran, yaitu: 

a. Mahasiswa 

1) Memproduksi/menghasilkan berbagai karya daring dalam lingkup 

pendidikan khususnya layanan pembelajaran digital untuk semua 

jenjang pendidikan (setiap produk pebelajaran daring yang 

dihasilkan harus berdasarkan konfirmasi/persetujuan pihak 

terkait). 

2) Memproduksi/menghasilkan karya daring dalam lingkup sosial 

kemasyarakatan (termasuk sosialisasi penanganan Covid-19) 

3) Mendewasakan pola pikir mahasiswa dalam setiap menganalisis 

dan menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat secara 

pragmatis ilmiah. 
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4) Membentuk sikap dan rasa cinta, kepedulian sosial, dan tanggung 

jawab mahasiswa terhadap permasalahan yang dihadapi 

masyarakat. 

5) Membina mahasiswa agar menjadi seorang inovator, motivator, 

dan problem solver. 

Dengan mengikuti kegiatan KKN Daring Covid-19 mahasiswa 

diharapkan dapat memperoleh pengalaman hidup bermasyarakat serta 

dapat mengembangkan dan menerapkan pengetahuan akademik. 

Keberhasilan program kegiatan diukur dari sejauhmana mahasiswa 

memberi kontribusi terhadap penanganan Covid-19 dimasyarakat, mencari 

alternatif solusinya, melakukan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi 

dengan berbagai pihak untuk merealisasikan solusi yang dipilihnya. 

b. Mitra (Masyarakat dan Pemerintah) 

1) Masyarakat memperoleh kemudahan dalam akses pembelajaran 

bagi peserta didik di semua jenjang pendidikan. 

2) Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga untuk merencanakan 

serta melaksanakan penanganan Covid-19. 

3) Meningkatkan kemampuan berfikir, bersikap, dan bertindak dalam 

menyelesaikan permasalahan Covid-19. 

4) Memperoleh pembaharuan-pembaharuan yang diperlukan dalam 

pemberdayaan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. 

5) Membentuk kader-kader pemberdayaan masyarakat. 

 

c. Perguruan Tinggi 

1) Perguruan Tinggi lebih terarah dalam mengembangkan ilmu dan 

pengetahuan, dengan adanya umpan balik sebagai hasil integrasi 

mahasiswa dengan masyarakat. Sehingga kurikulum perguruan 

tinggi diharapkan dapat disesuaikan dengan dinamika masyarakat. 
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2) Perguruan Tinggi dapat menjalin kerjasama dengan instansi 

pemerintah atau lembaga lainnya dalam pengembangan IPTEKS. 

3) Perguruan Tinggi dapat mengembangkan IPTEKS yang lebih 

bermanfaat dalam pengelolaan dan penyelesaian berbagai masalah 

di masyarakat. 

4) Peran serta perguruan tinggi dalam rangka penanganan Covid-19. 

5) Mengimplementasikan program MERDEKA BELAJAR di tengah 

kasus pandemi Covid-19. 

D. PRINSIP KKN 

1. Merupakan kegiatan terintegrasi antara LP2M dengan Fakultas (Program 

Studi) sehingga dapat mendukung keselarasan antara pengembangan 

pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  

2. Merupakan kegiatan Learning by Doing yang dikombinasi dari learning 

process dan problem solving secara multidisipliner 

3. Merupakan aktivitas yang besifat learning society/community dengan 

tema yang jelas (core activity) berbasis permasalahan aktual yang 

dihadapi masyarakat setempat. 

4. Merupakan kegiatan yang terukur hasil (outcome) dan dampaknya 

(impact) termasuk berlangsungnya proses pembelajaran dan 

pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. 

5. Merupakan kegiatan yang bersifat co-creation antara dosen, mahasiswa, 

pemerintah dan stakeholder (masyarakat penerima manfaat) 

6. Sedapat mungkin merupakan kegiatan yang berkesinambungan 

(sustainable) dengan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. 

E. STATUS MATAKULIAH KKN 

1. KKN merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1/D4 angkatan 2017 

dan angkatan berikutnya. 
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2. Mata kuliah KKN Daring Covid-19 memiliki bobot 2 SKS. 

F. KKN DARING COVID-19 

Universitas Negeri Padang sebagai lembaga pendidikan tinggi yang 

akan melaksanakan KKN membekali mahasiswa dengan berbagai ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan bidang studinya serta 

implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam upaya untuk 

mendekatkan pemahaman dan praktek dalam kehidupan masyarakat, 

mahasiswa secara langsung dilibatkan dalam penanganan pandemi Covid-19 

yang timbul di masyarakat dan diberikan kesempatan untuk berperan dalam 

mencari solusi atau jalan keluar memecahkan problema yang dihadapi 

masyarakat, sehingga akan menambah pengalaman yang berharga baik 

secara pribadi maupun secara kolektif.  

Kegiatan KKN Daring Covid-19 di UNP dikelola oleh Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertanggung jawab 

langsung kepada Rektor. Secara teknis KKN Daring Covid-19 UNP dikelola 

melalui Tim Pelaksana KKN UNP yang ditetapkan dengan Surat Keputusan 

Rektor. Dalam pelaksanaanya para mahasiswa di dampingi oleh Dosen 

pembimbing Lapangan (DPL) untuk setiap kelompoknya.  

Kegiatan KKN Daring Covid-19, mahasiswa UNP merupakan bagian 

dari proses pendidikan yang diharapkan agar mahasiswa dapat berkontribusi 

secara daring terhadap permasalahan masyarakat yang terdampak pandemi 

Covid-19. Salah satu dampak tersebut dapat kita cermati pada lingkup 

pendidikan.  

1. Cara berpikir dan bekerja sama secara sistematis dalam rangka 

penanganan Covid-19 berdasarkan kualifikasi bidang studi yang 

bersangkutan.  
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2. Memahami dan mencarikan solusi temuan kesulitan/permasalahan yang 

dihadapi masyarakat khususnya penanganan Covid-19 baik secara 

individual maupun kelompok. 

3. Konsep penanganan pandemi Covid-19 di masyarakat secara menyeluruh, 

terpadu dan berkesinambungan dalam berkerja sama dengan pihak terkait 

yang  dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan sumberdaya 

manusia maupun sumberdaya alam yang dimiliki masyarakat setempat. 

Di samping kegiatan KKN Daring Covid-19 mahasiswa mampu 

memberikan pendalaman dan penghayatan tentang berbagai aspek 

kehidupan bermasyarakat, maka mahasiswa secara khusus akan 

mendapatkan tambahan kemampuan secara aplikatif dalam: 

1. Penanganan pandemi Covid-19 di masyarakat secara pragmatis ilmiah.   

2. Keterampilan mahasiswa dalam penanganan pandemi Covid-19 di 

masyarakat. 

3. Pembinaan mahasiswa untuk menjadi motivator dan problema solver 

Penanganan pandemi Covid-19. 

4. Pemberian pengalaman dan keterampilan sebagai kader penanganan 

bencana menumbuhkan sikap dan rasa cinta serta tanggung jawab 

terhadap permasalahan yang ada dimasyarakat. 

Kegiatan KKN Daring Covid-19 oleh dosen merupakan upaya untuk 

kepedulian terhadap bencana wabah Covid-19 melalui kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat dalam rangka memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

G. KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN KEGIATAN KKN 

Bahwa KKN Daring Covid-19 yang akan dilaksanakan adalah untuk membantu 

masyarakat dalam masa pendemi Covid-19 saat ini. Kuliah Kerja Nyata (KKN), 

merupakan salah satu matakuliah wajib Universitas Negeri Padang dengan 

demikian sesuai dengan kebijakan pemerintah dan Pimpinan Universitas Negeri 
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Padang maka KKN juga dilaksanakan secara online. Perubahan ini menyebabkan 

tradisi KKN yang biasanya dilaksanakan di nagari-nagari akan dilakukan 

penyesuaian menjadi sebuah KKN online. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 

bulan Juli-Agustus 2020. Mahasiswa yang akan ikut kegiatan KKN adalah 

angkatan 2017. Adapun pelaksanaannya sebagai berikut: 

1. Kegiatan yang akan dilakukan mahasiswa bukan yang bersentuhan langsung 

dengan ODP, PDP, dan pasien Covid-19 namun berupa sosialisasi hidup 

sehat, pendataan jumlah masyarakat terdampak Covid-19, membantu 

penyaluran bantuan sosial, menghasilkan produk pembelajaran digital untuk 

tingkat SD/SLTP/SLTA, penyediaan/bantuan perlengkapan alat pelindung 

diri atau bentuk lainnya, membantu pemecahan masalah sosial dampak Cocid-

19 yang tidak terkait langsung dengan ODP, PDP, dan pasien Covid-19. 

Dalam pelaksanaannya mahasiswa lebih banyak memanfaatkan media sosial 

seperti facebook, website, instagram, YouTube, dan komunikasi dengan 

menggunakan telepon.  

2. Mahasiswa yang akan mengikuti KKN Daring Covid-19 telah memiliki SKS 

minimal 80 SKS 

3. Mahasiswa melaksanakan KKN di desa tempat tinggalnya sendiri 

4. Kegiatan mahasiswa yang saat ini sudah ikut dalam kegiatan yang terkait 

dengan penanganan Covid-19 baik ditingkat daerah maupun desa akan diakui 

sebagai bagian dari kegiatan KKN tahun 2020 jika telah memenuhi prosedur 

240 JKEM.  

5. Kegiatan KKN ini dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan tim satgas 

Covid-19 UNP, oleh sebab itu seluruh kegiatan sesuai dengan SOP dan 

protokol Covid-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan juga Satgas 

Covid-19 UNP. 

6. Sebelum melaksanakan kegiatan KKN Daring Covid-19 mahasiswa dibekali 

dengan berbagai informasi dan ketrampilan yang terkait dengan Covid-19 dan 

sosialisasinya dilakukan secara online. 

7. Seluruh kegiatan yang akan dilakukan mahasiswa terlebih dahulu harus 
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dikonfirmasikan/persetujuan dosen pembimbing lapangan (DPL) yang telah 

dilatih oleh tim satgas Covid-19 UNP 

8. Dosen pembimbing lapangan senantiasa memantau kegiatan yang dilakukan 

mahasiswa secara online dengan menggunakan alat komunikasi telepon, WA, 

SMS, Line, VideoCall, dan lain sebagainya. 

H. SYARAT MENGIKUTI KKN Daring Covid-19 

1. Peserta KKN adalah mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan bukti 

pembayaran SPP semester berjalan. 

2. Mahasiswa dapat menempuh KKN jika telah menyelesaikan beban 

akademik minimal 80 SKS atau serendah-rendahnya duduk di semester 5. 

3. Harus mengikuti kegiatan pembekalan yang dilakukan secara online. 

4. Wajib dan sanggup tinggal di daerah masing-masing selama pelaksanaan 

KKN Daring Covid-19. 

5. Bagi mahasiswa S1/D4 tahun masuk 2017 yang sudah terlibat dalam 

penanganan pandemi Covid-19 agar melengkapi surat keterangan/keikut 

sertaan dari instansi/pejabat berwenang. 

6. Mahasiswa peserta KKN diwajibkan sudah memiliki asuransi jiwa yang 

masih berlaku selama mengikuti kegiatan KKN, yang dibuktikan dengan 

polis. 

I. PENDAFTARAN KKN 

1. Pendaftaran KKN dilakukan secara online melalui portal UNP. 

2. Matakuliah KKN pada KRS hanya berlaku 1 semester.  

3. Atas permintaan program studi atau pengusul KKN hasil kerjasama 

dengan pihak ketiga atau adanya Hibah KKN dari pihak eksternal, maka 

LP2M dapat membuka pendaftaran dan pelaksanaan KKN dengan proses 

entry mata kuliah pada Portal UNP yang dilakukan pada semester 

berikutnya. 
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J. WAKTU PELAKSANAAN KKN 

1. KKN dilaksanakan dalam kalender akademik universitas baik semester 

gasal, semester genap (semester pendek secara akamedik terhitung 

semester genap) 

2. Waktu pelaksanaan KKN Daring Covid-19  selama 1 bulan atau 

sedikitnya setara dengan minimal 240 Jam Kerja Efektif Mahasiswa 

(JKEM), meliputi kegiatan observasi awal maksimal 20 JKEM, 

pembekalan (coaching) maksimal 20 JKEM, pelaksanaan lapangan 

minimal 180 JKEM, penyusunan laporan dan responsi maksimal 20 

JKEM 

3. Perubahan waktu pelaksanaan KKN menjadi wewenang melalui LP2M 

dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 

4. Pelaksanaan kegiatan ditandai secara formal dengan prosesi penerjunan 

mahasiswa KKN dan diakhiri secara resmi dengan prosesi penarikan 

mahasiswa KKN 

K. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN BIMBINGAN KKN 

1. Pelaksanaan KKN di Lapangan dibimbing oleh Dosen Pembimbing 

Lapangan (DPL) yang ditunjuk atau ditentukan oleh UNP/LP2M 

2. Mahasiswa menyusun rencana program kerja atau jadwal dan 

melaksanakan kegiatan sesuai skedul atau jadwal kegiatan yang 

ditetapkan.  

3. Sebelum melaksanakan program mahasiswa harus melakukan koordinasi 

dengan DPL guna pemantapan tema yang akan dilaksanakan  

4. Mekanisme bimbingan dengan DPL dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan layanan menggunakan IT (WA, ZOOM, WEBEX, 

INSTAGRAM, FB, YOUTUBE).  

5. Setiap kegiatan KKN Daring Covid-19 harus memiliki dokumentasi serta 
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logbook yang sah.  

6. Bimbingan dan konsultasi DPL termasuk penyusunan Laporan Akhir 

KKN Daring Covid-19 harus disesuaikan dengan logbook.   

7. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan satgas pandemi Covid-19 akan 

diverifikasi oleh DPL dan LP2M. Jika ditemukan/disinyalir terjadi 

ketidak jujuran (pemalsuan dokumen) maka mahasiswa ybs akan 

dianulir sebagai peserta KKN Daring Covid-19. 

L. PROGRAM KKN Daring Covid-19 

 Program KKN Daring Covid-19 terdiri atas: 

1. Pembuatan perangkat pembelajaran daring untuk semua jenjang 

pendidikan. 

2. Terlibat sebagai Relawan/ anggota satgas covid-19 di level manapun 

3. Penyuluhan kemasyarakat yang berhubungan  dengan penanganan 

Covid-19 

 Media sosial FB, website, Instagram, youtube dll 

 Pemetaaan wilayah bencana (tracking) 

4. Terlibat penyediaan/pembuatan perlangkapan alat pelindungan diri 

(APD) atau bentuk yang lainnyaSetiap program KKN yang direncanakan 

dan dilaksakan harus mendapat persetujuan dari perwakilan masyarakat 

penerima manfaat program KKN dan Dosen Pembimbing Lapangan 

(DPL) 

M. DOKUMENTASI KEGIATAN DAN PENILAIAN KKN 

1. Setiap peserta KKN Daring Covid-19 wajib mendokumentasikan 

kegiatan KKN dengan mengisi form yang telah disediakan, yaitu: 

a. Buku aktivitas/logbook 

b. Laporan akhir kegiatan KKN Daring Covid-19 
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2. Rekapitulasi Nilai dari DPL akan menghasilkan Nilai Akhir KKN yang 

harus diserahkan kepada LP2M UNP untuk diterbitkan dalam Sertifikat 

KKN Daring Covid-19. 

N. DANA & BIAYA KEGIATAN KKN 

1. Dana kegiatan KKN berasal dari: 

a. Dana Program yang diambilkan sebagian dari biaya KKN yang 

dibayarkan mahasiswa melalui UKT. 

b. Dana bantuan dari Pemerintah atau Swasta (jika ada) 

c. Dana Donatur dan Sponsor yang tidak mengikat dan sesuai 

ketentuan yang berlaku 

d. Dana Pribadi yang digalang oleh peserta KKN (jika diperlukan) 

e. Dana Hibah KKN baik dari dalam maupun luar UNP (jika ada) 

f. Dana lain-lain yang dibenarkan oleh kaidah sosial dan hukum 

yang berlaku. 

O. PENARIKAN KKN 

1. Penarikan KKN Daring Covid-19 dilakukan setelah waktu KKN 

dinyatakan selesai oleh DPL sesuai ketentuan yang berlaku (rata-rata 

minimal 240 Jam Kerja Efektif Mahasiswa) 

2. Dalam kondisi darurat (tertentu) penarikan KKN Daring Covid-19 dapat 

dirubah dari rencana semula. Perubahan waktu tersebut menjadi 

wewenang DPL dan LP2M 

3. Teknis pelaksanaan KKN Daring Covid-19 disesuaikan dengan kondisi 

dan berdasarkan kesepakatan bersama antara DPL, Mahasiswa dan 

Masyarakat. 

P. RESPONSI DAN LAPORAN KKN 

1. Maksimal satu minggu setelah pelaksanaan KKN Daring Covid-19, 



17 

 

 

KKN DARING COVID-19 

UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

mahasiswa harus mengikuti responsi KKN dan membuat laporan akhir 

KKN Daring Covid-19 

2. Teknis responsi sepenuhnya menjadi wewenang DPL 

3. LP2M akan membantu menfasilitasi responsi jika diminta oleh DPL 

4. Format laporan KKN Daring Covid-19 dibuat sesuai ketentuan yang 

berlaku (format terlampir) 

5. Laporan KKN Daring Covid-19 yang sudah mendapat pengesahan dari 

DPL diserahkan ke LP2M sesuai batas waktu yang ditentukan, sebanyak 

1 exemplar (asli) beserta CD berisi soft copi ( format dokumen) dan foto 

dokumentasi kegiatan 

6. Mahasiswa yang tidak mengikuti responsi atau membuat laporan akan 

mendapatkan sanksi administrasi berupa pengurangan nilai atau 

pembatalan nilai KKN 

Q. SANKSI KKN 

1. Mahasiswa KKN Daring Covid-19 yang melanggar ketentuan 

administrasi KKN dapat dikenakan sanksi ringan berupa teguran sampai 

sanksi berat berupa pembatalan KKN 

2. Mahasiswa KKN Daring Covid-19 yang melakukan tindakan kriminal, 

asusila dan tindakan lain yang bertentangan dengan norma hukum, sosial 

maupun agama akan ditarik dari lokasi KKN dan dinayatakan batal KKN. 

Pelanggaran terhadap norma hukum akan diproses secara hukum. 

3. Mahasiswa yang dinyatakan batal KKN Daring Covid-19 harus 

mengulang KKN pada waktu lain sesuai persyaratan yang berlaku  

4. Bagi mahasiswa yang tidak melakukan konfirmasi/koordinasi kegiatan 

KKN kepada DPL maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan 

menarik diri dari kegiatan KKN. 
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R. LAIN-LAIN 

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman umum ini akan diatur 

kemudian 

2. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan kepada petugas LP2M yang 

melayani pendaftaran KKN Daring Covid-19
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BAGIAN 2. PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KULIAH KERJA 

NYATA DARING COVID-19  

 

A. TAHAP PENDAFTARAN 

1. Setiap mahasiswa Peserta KKN Daring Covid-19 harus memastikan diri 

namanya sudah terdaftar di LP2M melalui mekanisme pendaftaran mahasiswa 

KKN sesuai jadwal waktu yang ditetapkan. 

2. Mahasiswa Peserta KKN Daring Covid-19 yang tidak terdaftar dalam data 

base KKN di LP2M tidak berhak mengikuti KKN meskipun sudah melakukan 

entry mata kuliah pada Portal UNP  pada matakuliah KKN UNP 

3. Setiap mahasiswa Peserta KKN Daring Covid-19 harus memastikan bahwa 

namanya tercantum dalam pembagian (plotting) kelompok berdasarkan lokasi 

dan tema. Bagi mahasiswa yang sudah mendaftar KKN di LP2M tetapi 

namanya belum tercantum dalam plotting segera hubungi petugas pelayanan 

KKN di LP2M UNP 

4. Setiap mahasiswa Peserta KKN Daring Covid-19 harus mencantumkan nomor 

telepon/handphone yang bisa dihubungi untuk kepentingan distribusi 

informasi KKN secara individual 

5. Setiap mahasiswa Calon Peserta KKN Daring Covid-19 harus mencatat 

agenda penting pelaksanaan KKN berdasarkan informasi resmi KKN dari 

LP2M 

B. TAHAP PERSIAPAN DAN PEMBEKALAN KKN 

1. Setiap mahasiswa Peserta KKN Daring Covid-19 harus mengikuti seluruh 

tahapan pembekalan secara online. 

2. Peserta KKN dapat mengetahui dosen pembimbing lapangan (DPL) pada 

website LP2M : http://lp2m.unp.ac.id  

3. Peserta KKN diharuskan aktif berkomunikasi dengan Dosen Pembimbing 

Lapangan (DPL) selama kegiatan KKN dilaksanakan 

4. Peserta KKN harus mengkonfirmasikan dan mengkoordinasikan aktifitas 

kegiatan KKN kepada pihak terkait dimana kegiatan KKN tersebut 

http://lppm.unp.ac.id/
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dilaksanakan.  

5. Peserta KKN harus mengisi catatan harian (logbook) dari semua aktifitas KKN 

yang dilakukan. 

6. Peserta KKN wajib menyerahkan dokumen kegiatan KKN berupa foto dan 

video berdurasi 4 s.d 6 menit 

7. Peserta KKN wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang 

disetujui/tandatangani oleh DPL dan pihak terkait. 

C. TAHAP PELAKSANAAN LAPANGAN 

1. Sebelum melaksanakan program atau kegiatan KKN Daring Covid-19, peserta 

harus melakukan koordinasi dengan DPL dan pihak terkait (melaporkan diri 

kepada pihak berwenang di lokasi/ nagari terkait kegitan KKN yang 

dilakukan).  

2. Setiap peserta KKN harus mencatat aktivitas pelaksanaan kegiatan harian pada 

logbook KKN dan merekapitulasi seluruh catatan kegiatan harian tersebut 

menjadi Laporan Akhir  

3. Setiap peserta KKN harus mengoptimalkan waktu yang tersedia untuk belajar, 

bersosialisasi dan membangun komunikasi yang baik dengan seluruh dengan 

masyarakat 

D. TAHAP AKHIR PELAKSANAAN DAN PELAPORAN KKN 

1. Setiap peserta KKN membuat Laporan Akhir yang berisi file laporan, 

logbook, produk, dan dokumentasi (foto dan video).  

2. Laporan Akhir diserahkan kepada DPL untuk dijadikan acuan dalam penetapan 

nilai akhir KKN 

3. Mahasiswa mengambil sertifikat (yang memuat nilai KKN) di laman KKN 

LP2M 
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BAGIAN 3. PROGRAM KERJA MAHASISWA KULIAH KERJA 

NYATA DARING COVID-19  

 

Dalam kegiatan mahasiswa KKN Daring Covid-19, ada beberapa program 

kegiatan yang ditawarkan kepada peserta, diantaranya : Digitalisasi Layanan 

Pembelajaran untuk semua jenjang pendidikan; Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan 

Covid-19, Mendata Mobilitas Penduduk; Pemetaan Wilayah Covid-19; Penggunaan 

disinfektan, Penyaluran Bantuan Pangan/Sembako; Pembaharuan Data Masyarakat 

Terdampak Covid-19; Pembuatan Alat pelindung Diri (APD); Pembuatan Video 

Latihan Kebugaran; dan Kegiatan lainnya yang relevan dengan pemutusan rantai 

penyebaran Covid-19.  

Program kegiatan kerja di atas akan disesuaikan dengan permasalahan dan 

perioritas penyelesaiannya di masing-masing kenagarian/kelurahan dimana mahasiswa 

melaksanakan kegiatan KKN. Sebagai pedoman kerja, dibawah ini di susun kegiatan 

dan standar prosedur yang akan dikerjakan oleh peserta KKN. 

A. Digitalisasi Layanan Pembelajaran  untuk SD/SMP/SMA  

N

o 

Kegiatan/Sub Kegiatan Penjelasan SOP 

A. Pembuatan video 

materi pembelajaran 

daring untuk anak 

SD/SMP/SMA dan 

pendidikan non 

formal lainnya 

Membantu pihak guru sekolah (SD/SMP/SMA dan pendidikan 

non formal lainnya) dalam membuat video materi pembelajaran 

daring untuk anak sekolah dasar yang kreatif dan menarik. 

a Indentifikasi awal 

permasalahan yang 

dihadapi sekolah di 

kenagarian /kelurahan 

karena terdampak 

COVID-19  

Mahasiswa 

mengidentifikasi 

permasalahan yang 

dihadapi oleh guru 

dan pihak sekolah 

dalam menghadapi 

dampak COVID 19 di 

kenagarian/kelurahan  

1. Mahasiswa bersama guru/ pihak 

sekolah/ walinagari/kelurahan dan 

pihak terkait mengidentifikasi 

permasalahan yang dihadapi sekolah 

terdampak COVID 19  

2. Mahasiswa merangkum permasalahan 

dan melakukan analisis perioritas 

kepentingan dalam membantu 

memberikan pelayanan proses 

pembelajaran di sekolah dasar 

terdampak COVID 19 di 

kenagarian/kelurahan 

b Perumusan tindakan 

pemecahan masalah 

dengan stakeholder 

terkait 

Dari hasil identifikasi 

masalah, mahasiswa 

bersama dengan guru 

dan pihak sekolah 

merumuskan 

3. Mahasiswa bersama guru/pihak 

sekolah/ pihak terkait melakukan 

analisis perioritas dalam penyusunan 

video materi pembelajaran daring di 

sekolah dasar 
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pemecahan 

masalahan proses 

pembelajaran dalam 

bentuk penyusunan 

materi pembelajaran 

daring  

c Perancangan Action 

Plan 

Mahsiswa dan Dosen 

Pembimbing 

Lapangan (DPL) 

merancang rencana 

aksi/rencana kegiatan 

4. Mahasiswa bersama Dosen 

Pendamping lapangan (DPL) 

merancang rumusan aksi dalam bentuk 

pembuatan video materi pembelajaran 

daring untuk anak sekolah 

SD/SMP/SMA dan pendidikan non 

formal lainnya 

5. Mahasiswa mensosialisasikan rencana 

aksi kepada sekolah, 

walinagari/kelurahan, orang tua murid, 

dan masyarakat 

d Implementasi  Action 

Plan 

Mahasiswa 

mengimplementasi 

rencana aksi yang 

telah disusun 

6. Mahasiswa mengimplementasikan 

rencana aksi yang disusun dalam bentuk 

file file video materi pembelajaran 

selama satu semester pembelajaran  

7. Mahasiswa dalam melaksanakan 

kegiatan tetap berpegang pada pedoman 

pelaksanaan KKN Daring Covid-19 

8. Mahasiswa dalam melaksanakan 

kegiatan selalu mencatat dan 

mendokumentasikan (foto dan video) 

setiap aktifitas kegiatan 

9. Mahasiswa dalam melaksanakan 

kegiatan selalu berkoordinasi dengan 

pihak pemerintahan nagari/kelurahan, 

pihak sekolah dan pihak terkait lainnya 

10. Mahasiswa menyusun laporan hasil dan 

tindaklanjut kegiatan 

e Monitoring dan 

Evaluasi Hasil Kegiatan 

Pembimbing dan 

pihak terkait 

melakukan kegiatan 

monitoring dan 

evaluasi hasil 

kegiatan 

11. DPL melakukan monitoring kegiatan 

mahasiswa 

12. DPL meminta catatan dan dokumentasi 

setiap aktifitas kegiatan mahasiswa 

13. DPL melakukan evaluasi kegitan 

mahasiswa 

f Menyerahkan hasil 

kegiatan, log book, 

dokumen pendukung 

(foto dan video) pada 

Dosen Pembimbing 

Lapangan (DPL) 

Mahasiswa 

menyerahkan hasil 

kegiatan, log book, 

dokumen pendukung 

(foto dan video) pada 

Dosen Pembimbing 

Lapangan 

14. Mahasiswa menyerahkan hasil 

kegiatan, log book, dokumen 

pendukung (foto dan video) pada Dosen 

Pembimbing Lapangan (DPL) 

15. DPL menerima laporan mahasiswa 

 

g DPL melakukan 

penilaian terhadap 

laporan mahasiswa 

DPL melakukan 

penilaian terhadap 

laporan hasil 

kegiatan, log book, 

dokumen pendukung 

(foto dan video) 

16. DPL memberikan penilaian terhadap 

laporan mahasiswa sesuai dengan buku 

pedoman akademik yang berlaku di 

UNP 
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B. Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Covid-19 

No Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Penjelasan SOP 

B. Mengedukasi 

pencegahan COVID 

19 di Kenagarian/ 

Kelurahan 

Membantu masyarakat di kenagarian/kelurahan dalam 

mengedukasi pencegahan dampak COVID-19 dalam bentuk :  

 Budaya pengunaan maskersetiap keluar rumah 

 Membudayakan mencuci tangan pakai sabun 

 Mengkonsumsi gizi seimbang, perbanyak makan sayur dan buah-

buahan 

 Berhati-hati kontak langsung dengan binatang 

 Rutin berolahraga  

 Istirahat yang cukup 

 Menerapkan Social Distancing (menjaga jarak antar manusia), 

 Membatasi aktifitas di luar rumah 

 Menghindari kerumunan/keramaian 

 Tidak berjabat tangan sesama manusia 

 Bila batuk, filek dan sesak nafas segera ke fasilitas kesehatan. 

a Indentifikasi awal 

permasalahan 

pencegahan dampak di 

kenagarian /kelurahan 

Mahasiswa 

mengidentifikasi 

permasalahan yang 

dihadapi oleh 

masyarakat dalam 

menghadapi dampak 

COVID-19 di 

kenagarian/kelurahan 

1. Mahasiswa bersama 

walinagari/kelurahan 

mengidentifikasi permasalahan yang 

dihadapi oleh masyarakat dalam 

masa pandemi COVID-19 di 

kenagarian/kelurahan 

2. Mahasiswa merangkum 

permasalahan dan melakukan analisis 

prioritas kepentingan dalam 

menghadapi dampak pandemi 

COVID-19 di kenagarian/kelurahan 

b Perumusan tindakan 

pemecahan masalah 

dengan stakeholder 

terkait 

Dari hasil identifikasi 

masalah, mahasiswa 

bersama dengan 

stakeholder terkait 

merumuskan pemecahan 

masalahan 

3. Mahasiswa bersama 

walinagari/kelurahan dan pihak 

stakeholder melakukan analisis 

prioritas kepentingan dalam 

menghadapi dampak pandemi 

COVID-19 di kenagarian/kelurahan 

c Perancangan Action 

Plan 

Mahiswa dan Dosen 

Pembimbing Lapangan 

(DPL) merancang 

rencana aksi/rencana 

kegiatan 

4. Mahasiswa bersama Dosen 

Pembimbing Lapangan (DPL) 

merancang rumusan aksi yang akan 

dilaksanakan di tengah masayarakat 

5. Mahasiswa mensosialisasikan 

rencana aksi kepada 

walinagari/kelurahan dan masyarakat 

d Implementasi  Action 

Plan 

Mahasiswa 

mengimplementasi 

rencana aksi yang telah 

disusun 

6. Mahasiswa mengimplementasikan 

rencana aksi yang telah disusun 

dalam bentuk pamplet, stiker, media 

sosial, video dan lainnya yang 

disebar pada masyarakat 

kenagarian/kelurahan. 

7. Mahasiswa dalam melaksanakan 

kegiatan tetap berpegang pada 

pedoman pelaksanaan KKN 

DARING COVID-19  

8. Mahasiswa dalam melaksanakan 

kegiatan selalu mencatat dan 
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mendokumentasikan (foto dan video) 

setiap aktifitas kegiatan 

9. Mahasiswa dalam melaksanakan 

kegiatan selalu berkoordinasi dengan 

pihak pemerintahan nagari/kelurahan 

dan pihak terkait lainnya 

10. Mahasiswa dalam kegiatannya 

membuat log book dan menyusun 

laporan hasil dan tindaklanjut 

kegiatan 

e Monitoring dan 

Evaluasi Hasil 

Kegiatan 

Pembimbing dan pihak 

terkait melakukan 

kegiatan monitoring dan 

evaluasi hasil kegiatan 

11. DPL melakukan monitoring kegiatan 

mahasiswa 

12. DPL mengecek catatan harian dan 

dokumentasi setiap aktifitas kegiatan 

mahasiswa 

13. DPL melakukan evaluasi kegitan 

mahasiswa 

f Menyerahkan hasil 

kegiatan, log book, 

dokumen pendukung 

(foto dan video) pada 

Dosen Pembimbing 

Lapangan (DPL) 

Mahasiswa 

menyerahkan hasil 

kegiatan, log book, 

dokumen pendukung 

(foto dan video) pada 

Dosen Pembimbing 

Lapangan 

14. Mahasiswa menyerahkan hasil 

kegiatan, log book, dokumen 

pendukung (foto dan video) pada 

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 

15. DPL menerima laporan mahasiswa 

 

g DPL melakukan 

penilaian terhadap 

laporan mahasiswa 

DPL melakukan 

penilaian terhadap 

laporan hasil kegiatan, 

log book, dokumen 

pendukung (foto dan 

video) 

16. DPL memberikan penilaian terhadap 

laporan mahasiswa sesuai dengan 

buku pedoman akademik yang 

berlaku di UNP 

C. Mendata Mobilitas Penduduk 

No Kegiatan/Sub Kegiatan Penjelasan SOP 

C. Mendata Mobilitas 

Penduduk di 

Kenagarian/kelurahan 

Mendata mobilitas masyarakat di kenagarian/kelurahan  

a Indentifikasi awal 

permasalahan pencegahan 

dampak COVID-19 di 

kenagarian /kelurahan 

Mahasiswa 

mengidentifikasi 

permasalahan yang 

dihadapi oleh masyarakat 

dalam menghadapi dampak 

COVID 19 di 

kenagarian/kelurahan dari 

sisi mobilitas penduduk 

1. Mahasiswa bersama 

walinagari/lurah 

mengidentifikasi 

permasalahan yang 

dihadapi oleh masyarakat 

dalam menghadapi 

dampak COVID-19 di 

kenagarian/kelurahan dari 

sisi mobilitas penduduk 

2. Mahasiswa merangkum 

permasalahan dan 

melakukan analisis 

perioritas kepentingan 

dalam menghadapi 

dampak COVID-19 di 

kenagarian/kelurahan dari 

sisi mobilitas penduduk 
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b Perumusan tindakan 

pemecahan masalah 

dengan stakeholder terkait 

Dari hasil identifikasi 

masalah, mahasiswa 

bersama dengan stakeholder 

terkait merumuskan 

pemecahan masalahan 

3. Mahasiswa bersama 

walinagari/lurah dan pihak 

stakeholder melakukan 

analisis perioritas 

kepentingan dalam 

menghadapi dampak 

COVID-19 di 

kenagarian/kelurahan dari 

sisi mobilitas penduduk 

c Perancangan Action Plan Mahiswa dan Dosen 

Pembimbing Lapangan 

9DPL) merancang rencana 

aksi/rencana kegiatan 

4. Mahasiswa bersama 

Dosen Pendamping 

lapangan (DPL) 

merancang rumusan aksi 

yang akan dilaksanakan di 

tengah masayarakat 

5. Mahasiswa 

mensosialisasikan rencana 

aksi kepada 

walinagari/lurah dan 

masyarakat 

d Implementasi  Action Plan Mahasiswa 

mengimplementasi rencana 

aksi yang telah disusun 

6. Mahasiswa 

mengimplementasikan 

rencana aksi yang telah 

disusun dalam bentuk 

stiker, famplet dan atau 

form isian yang disebar 

untuk diisi oleh 

masyarakat 

kenagarian/kelurahan 

yang akan melakukan 

perjalanan ke luar daerah 

atau yang baru datang dari 

perjalanan luar daerah 

7. Mahasiswa dalam 

melaksanakan kegiatan 

tetap berpegang pada 

pedoman pelaksanaan 

KKN Daring Covid-19 

8. Mahasiswa dalam 

melaksanakan kegiatan 

selalu mencatat dan 

mendokumentasikan (foto 

dan video) setiap aktifitas 

kegiatan 

9. Mahasiswa dalam 

melaksanakan kegiatan 

selalu berkoordinasi 

dengan pihak 

pemerintahan 

nagari/kelurahan dan 

pihak terkait lainnya 

10. Mahasiswa menyusun 

laporan hasil dan 

tindaklanjut kegiatan 

11. Data dan laporan  
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e Monitoring dan Evaluasi 

Hasil Kegiatan 

Pembimbing dan pihak 

terkait melakukan kegiatan 

monitoring dan evaluasi 

hasil kegiatan 

12. DPL melakukan 

monitoring kegiatan 

mahasiswa 

13. DPL meminta catatan dan 

dokumentasi setiap 

aktifitas kegiatan 

mahasiswa 

14. DPL melakukan evaluasi 

kegitan mahasiswa 

f Menyerahkan hasil 

kegiatan, log book, 

dokumen pendukung (foto 

dan video) pada Dosen 

Pembimbing Lapangan 

(DPL) 

Mahasiswa menyerahkan 

hasil kegiatan, log book, 

dokumen pendukung (foto 

dan video) pada Dosen 

Pembimbing Lapangan 

15. Mahasiswa menyerahkan 

hasil kegiatan, log book, 

dokumen pendukung (foto 

dan video) pada Dosen 

Pembimbing Lapangan 

(DPL) 

16. DPL menerima laporan 

mahasiswa 

 

g DPL melakukan penilaian 

terhadap laporan 

mahasiswa 

DPL melakukan penilaian 

terhadap laporan hasil 

kegiatan, log book, 

dokumen pendukung (foto 

dan video) 

17. DPL memberikan 

penilaian terhadap laporan 

mahasiswa sesuai dengan 

buku pedoman akademik 

yang berlaku di UNP 

D. Pembuatan Disinfektan  

No Kegiatan/Sub Kegiatan Penjelasan SOP 

D. Pengunaan Disinfektan 

oleh masyarakat di 

Kenagarian/kelurahan  

Membantu masyarakat di kenagarian/kelurahan dalam 

pencegahan dampak COVID-19 dalam penggunaan 

disinfektan 

a Indentifikasi awal 

permasalahan pencegahan 

dampak COVID-19 di 

kenagarian /kelurahan 

Mahasiswa 

mengidentifikasi 

permasalahan yang 

dihadapi oleh masyarakat 

dalam menghadapi dampak 

COVID-19 di 

kenagarian/kelurahan 

dalam penggunaan 

disinfektan  

1. Mahasiswa bersama 

walinagari/kelurahan 

mengidentifikasi 

permasalahan yang dihadapi 

oleh masyarakat dalam 

menghadapi dampak 

COVID-19 di 

kenagarian/kelurahan dalam 

penggunaan disinfektan 

2. Mahasiswa merangkum 

permasalahan dan 

melakukan analisis 

perioritas kepentingan 

dalam menghadapi dampak 

COVID-19 di 

kenagarian/kelurahan dalam 

penggunaan disinfektan 

b Perumusan tindakan 

pemecahan masalah 

dengan stakeholder terkait 

Dari hasil identifikasi 

masalah, mahasiswa 

bersama dengan 

stakeholder terkait 

merumuskan pemecahan 

masalahan 

3. Mahasiswa bersama 

walinagari/kelurahan dan 

pihak stakeholder 

melakukan analisis 

perioritas kepentingan 

dalam menghadapi dampak 

COVID-19 di 
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kenagarian/kelurahan dalam 

penggunaan disinfektan 

c Perancangan Action Plan Mahiswa dan Dosen 

Pembimbing Lapangan 

(DPL) merancang rencana 

aksi/rencana kegiatan 

4. Mahasiswa bersama Dosen 

Pendamping lapangan 

(DPL) merancang rumusan 

aksi yang akan dilaksanakan 

di tengah masayarakat 

dalam penggunaan 

disinfektan 

5. Mahasiswa 

mensosialisasikan rencana 

aksi kepada 

walinagari/kelurahan dan 

masyarakat dalam 

penggunaan disinfektan 

d Implementasi  Action Plan Mahasiswa 

mengimplementasi rencana 

aksi yang telah disusun 

6. Mahasiswa 

mengimplementasikan 

rencana aksi yang telah 

disusun dalam bentuk stiker 

dan atau form isian yang 

disebar untuk diisi oleh 

masyarakat 

kenagarian/kelurahan yang 

akan 

menggunakan/penyemprota

n disinfektan 

7. Mahasiswa dalam 

melaksanakan kegiatan 

tetap berpegang pada 

pedoman pelaksanaan KKN 

Daring Covid-19 

8. Mahasiswa dalam 

melaksanakan kegiatan 

selalu mencatat dan 

mendokumentasikan (foto 

dan video) setiap aktifitas 

kegiatan 

9. Mahasiswa dalam 

melaksanakan kegiatan 

selalu berkoordinasi dengan 

pihak pemerintahan 

nagari/kelurahan dan pihak 

terkait lainnya 

10. Mahasiswa menyusun 

laporan hasil dan 

tindaklanjut kegiatan 

e Monitoring dan Evaluasi 

Hasil Kegiatan 

Pembimbing dan pihak 

terkait melakukan kegiatan 

monitoring dan evaluasi 

hasil kegiatan 

11. DPL melakukan monitoring 

kegiatan mahasiswa 

12. DPL meminta catatan dan 

dokumentasi setiap aktifitas 

kegiatan mahasiswa 

13. DPL melakukan evaluasi 

kegitan mahasiswa 

f Menyerahkan hasil 

kegiatan, log book, 

Mahasiswa menyerahkan 

hasil kegiatan, log book, 

14. Mahasiswa menyerahkan 

hasil kegiatan, log book, 
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dokumen pendukung (foto 

dan video) pada Dosen 

Pembimbing Lapangan 

(DPL) 

dokumen pendukung (foto 

dan video) pada Dosen 

Pembimbing Lapangan 

dokumen pendukung (foto 

dan video) pada Dosen 

Pembimbing Lapangan 

(DPL) 

15. DPL menerima laporan 

mahasiswa 

 

g DPL melakukan penilaian 

terhadap laporan 

mahasiswa 

DPL melakukan penilaian 

terhadap laporan hasil 

kegiatan, log book, 

dokumen pendukung (foto 

dan video) 

16. DPL memberikan penilaian 

terhadap laporan mahasiswa 

sesuai dengan buku 

pedoman akademik yang 

berlaku di UNP 

E. Pemetaan Wilayah Covid-19 

No Kegiatan/Sub Kegiatan Penjelasan SOP 

E. Pemetaan wilayah 

COVID-19 di 

Kenagarian/kelurahan  

Mendata dan memetakan wilayah COVID di 

kenagarian/kelurahan atau tingkat Kecamatan atau tingkat 

Kabupaten/Kota 

a Indentifikasi awal 

permasalahan pencegahan 

dampak COVID-19 di 

kenagarian /kelurahan 

Mahasiswa 

mengidentifikasi 

permasalahan yang 

dihadapi oleh masyarakat 

dalam menghadapi dampak 

COVID-19 di 

kenagarian/kelurahan dari 

sisi pemetaan wilayah 

terdampak bencana 

COVID-19  

1. Mahasiswa bersama 

walinagari/kelurahan dan 

pihak terkait 

mengidentifikasi 

permasalahan yang 

terdampak COVID-19 di 

kenagarian/ kelurahan untuk 

pembuatan pemetaan 

wilayah  

2. Mahasiswa merangkum 

permasalahan dan 

melakukan analisis 

perioritas kepentingan 

dalam menghadapi 

pemetaan wilayah 

terdampak COVID-19 di 

kenagarian/kelurahan atau 

tingkat kecamatan atau 

tingkat kabupaten/kota 

b Perumusan tindakan 

pemecahan masalah 

dengan stakeholder terkait 

Dari hasil identifikasi 

masalah, mahasiswa 

bersama dengan 

stakeholder terkait 

merumuskan pemecahan 

masalahan 

3. Mahasiswa bersama 

walinagari/kelurahan dan 

pihak stakeholder 

melakukan analisis 

perioritas dalam 

penyusunan pemetaan 

wilayah terdampak COVID-

19 di kenagarian/kelurahan 

c Perancangan Action Plan Mahiswa dan Dosen 

Pembimbing Lapangan 

(DPL) merancang rencana 

aksi/rencana kegiatan 

4. Mahasiswa bersama Dosen 

Pendamping lapangan 

(DPL) merancang rumusan 

aksi dalam bentuk 

pembuatan peta wilayah 

COVID-19 

5. Mahasiswa 
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mensosialisasikan rencana 

aksi kepada 

walinagari/kelurahan dan 

masyarakat 

d Implementasi  Action Plan Mahasiswa 

mengimplementasi rencana 

aksi yang telah disusun 

6. Mahasiswa 

mengimplementasikan 

rencana aksi yang telah 

disusun dalam bentuk peta 

wilayah terdampak COVID-

19 di kenagarian/kelurahan 

7. Mahasiswa dalam 

melaksanakan kegiatan 

tetap berpegang pada 

pedoman pelaksanaan KKN 

Daring Covid-19 

8. Mahasiswa dalam 

melaksanakan kegiatan 

selalu mencatat dan 

mendokumentasikan (foto 

dan video) setiap aktifitas 

kegiatan 

9. Mahasiswa dalam 

melaksanakan kegiatan 

selalu berkoordinasi dengan 

pihak pemerintahan 

nagari/kelurahan dan pihak 

terkait lainnya 

10. Mahasiswa menyusun 

laporan hasil dan 

tindaklanjut kegiatan 

e Monitoring dan Evaluasi 

Hasil Kegiatan 

Pembimbing dan pihak 

terkait melakukan kegiatan 

monitoring dan evaluasi 

hasil kegiatan 

11. DPL melakukan monitoring 

kegiatan mahasiswa 

12. DPL meminta catatan dan 

dokumentasi setiap aktifitas 

kegiatan mahasiswa 

13. DPL melakukan evaluasi 

kegitan mahasiswa 

f Menyerahkan hasil 

kegiatan, log book, 

dokumen pendukung (foto 

dan video) pada Dosen 

Pembimbing Lapangan 

(DPL) 

Mahasiswa menyerahkan 

hasil kegiatan, log book, 

dokumen pendukung (foto 

dan video) pada Dosen 

Pembimbing Lapangan 

14. Mahasiswa menyerahkan 

hasil kegiatan, log book, 

dokumen pendukung (foto 

dan video) pada Dosen 

Pembimbing Lapangan 

(DPL) 

15. DPL menerima laporan 

mahasiswa 

 

g DPL melakukan penilaian 

terhadap laporan 

mahasiswa 

DPL melakukan penilaian 

terhadap laporan hasil 

kegiatan, log book, 

dokumen pendukung (foto 

dan video) 

16. DPL memberikan penilaian 

terhadap laporan mahasiswa 

sesuai dengan buku 

pedoman akademik yang 

berlaku di UNP 
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F. Penyaluran Bantuan Pangan / SEMBAKO Bagi Masyarakat Tidak 

Mampu 

No Kegiatan/Sub Kegiatan Penjelasan SOP 

F. Penyaluran bantuan 

pangan / SEMBAKO bagi 

masyarakat tidak mampu 

Merencanakan dan mengelola program penyaluran bantuan 

pangan/sembako bagi masyarakat tidak mampu terdampak 

COVID di kenagarian/kelurahan 

a Indentifikasi awal 

permasalahan dampak 

COVID-19 yang dihadapi 

masyarakat di kenagarian 

/kelurahan 

Mahasiswa mengidentifikasi 

permasalahan yang dihadapi 

oleh masyarakat terdampak 

COVID 19 di 

kenagarian/kelurahan dari 

sisi pemenuhan kebutuhan 

pokok rumah tangga  

1. Mahasiswa bersama 

walinagari/kelurahan, 

ninik mamak dan pihak 

terkait mengidentifikasi 

masyarakat miskin yang 

membutuhkan bantuan 

pangan karena terdampak 

COVID 19 di 

kenagarian/kelurahan 

2. Mahasiswa merangkum 

permasalahan dan 

melakukan analisis 

perioritas kepentingan 

dalam merencanakan dan 

mengelola penyaluran 

bantuan pangan pada 

masyarakat miskin 

terdampak COVID 19 di 

kenagarian/kelurahan 

b Perumusan tindakan 

pemecahan masalah dengan 

stakeholder terkait 

Dari hasil identifikasi 

masalah, mahasiswa 

bersama dengan stakeholder 

terkait merumuskan 

pemecahan masalahan 

3. Mahasiswa bersama 

walinagari/kelurahan, 

ninik mamak dan pihak 

stakeholder melakukan 

analisis perioritas dalam 

merencanakan dan 

mengelola penyaluran 

bantuan pangan pada 

masyarakat terterdampak 

COVID 19 di 

kenagarian/kelurahan 

c Perancangan Action Plan Mahiswa dan Dosen 

Pembimbing Lapangan 

(DPL) merancang rencana 

aksi/rencana kegiatan 

4. Mahasiswa bersama 

Dosen Pendamping 

lapangan (DPL) 

merancang pwnyaluran 

bantuan pangan pada 

masyarakat miskin 

terdampak COVID-19 

5. Mahasiswa 

mensosialisasikan rencana 

aksi kepada 

walinagari/kelurahan dan 

masyarakat 

d Implementasi  Action Plan Mahasiswa 

mengimplementasi rencana 

6. Mahasiswa 

mengimplementasikan 
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aksi yang telah disusun rencana aksi yang telah 

disusun dalam bentuk : 1. 

pengumpulan bantuan 

uang/non uang dari 

masyarakat/donatur, dan 

2. penyaluran bantuan 

pangan pada masyarakat 

miskin di 

kenagarian/kelurahan 

terdampak COVID-19 

7. Mahasiswa dalam 

melaksanakan kegiatan 

tetap berpegang pada 

pedoman pelaksanaan 

KKN Daring Covid-19 

8. Mahasiswa dalam 

melaksanakan kegiatan 

selalu mencatat dan 

mendokumentasikan (foto 

dan video) setiap aktifitas 

kegiatan 

9. Mahasiswa dalam 

melaksanakan kegiatan 

selalu berkoordinasi 

dengan pihak 

pemerintahan 

nagari/kelurahan dan 

pihak terkait lainnya 

10. Mahasiswa menyusun 

laporan hasil dan 

tindaklanjut kegiatan 

e Monitoring dan Evaluasi 

Hasil Kegiatan 

Pembimbing dan pihak 

terkait melakukan kegiatan 

monitoring dan evaluasi 

hasil kegiatan 

11. DPL melakukan 

monitoring kegiatan 

mahasiswa 

12. DPL meminta catatan dan 

dokumentasi setiap 

aktifitas kegiatan 

mahasiswa 

13. DPL melakukan evaluasi 

kegitan mahasiswa 

f Menyerahkan hasil 

kegiatan, log book, 

dokumen pendukung (foto 

dan video) pada Dosen 

Pembimbing Lapangan 

(DPL) 

Mahasiswa menyerahkan 

hasil kegiatan, log book, 

dokumen pendukung (foto 

dan video) pada Dosen 

Pembimbing Lapangan 

14. Mahasiswa menyerahkan 

hasil kegiatan, log book, 

dokumen pendukung (foto 

dan video) pada Dosen 

Pembimbing Lapangan 

(DPL) 

15. DPL menerima laporan 

mahasiswa 

 

g DPL melakukan penilaian 

terhadap laporan 

mahasiswa 

DPL melakukan penilaian 

terhadap laporan hasil 

kegiatan, log book, 

dokumen pendukung (foto 

dan video) 

16. DPL memberikan 

penilaian terhadap laporan 

mahasiswa sesuai dengan 

buku pedoman akademik 

yang berlaku di UNP 
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G. Pendataan Penduduk Terdampak Covid-19 

No Kegiatan/Sub Kegiatan Penjelasan SOP 

G. Mendata penduduk di 

Kenagarian/kelurahan 

terdampak Covid-19  

Mendata masyarakat di kenagarian/kelurahan yang 

terdampak bencana Covid-19  

a Indentifikasi awal 

permasalahan pencegahan 

dampak COVID-19 di 

kenagarian /kelurahan 

Mahasiswa mengidentifikasi 

permasalahan yang dihadapi 

oleh pemerintahan nagari 

dalam mendapatkan data 

valid masyarakat yang 

terdampak COVID-19 di 

kenagarian/kelurahan  

1. Mahasiswa bersama 

walinagari/kelurahan 

mengidentifikasi 

permasalahan yang dihadapi 

dalam mendapatkan data 

valid masyarakat yang 

terdampak COVID-19 di 

kenagarian/kelurahan  

2. Mahasiswa merangkum 

permasalahan dan 

melakukan analisis 

perioritas dalam mendapati 

data valid masyarakat yang 

terdampak COVID-19 di 

kenagarian/kelurahan 

b Perumusan tindakan 

pemecahan masalah dengan 

stakeholder terkait 

Dari hasil identifikasi 

masalah, mahasiswa bersama 

dengan stakeholder terkait 

merumuskan pemecahan 

masalahan 

3. Mahasiswa bersama 

walinagari/kelurahan dan 

pihak stakeholder 

melakukan analisis 

perioritas dalam menyusun 

data valid masyarakat 

terdampak COVID-19 di 

kenagarian/kelurahan  

c Perancangan Action Plan Mahiswa dan Dosen 

Pembimbing Lapangan 

(DPL) merancang rencana 

aksi/rencana kegiatan 

4. Mahasiswa bersama Dosen 

Pendamping lapangan 

(DPL) merancang rumusan 

aksi yang akan dilaksanakan 

di tengah masayarakat 

5. Mahasiswa 

mensosialisasikan rencana 

aksi kepada 

walinagari/kelurahan dan 

masyarakat 

d Implementasi  Action Plan Mahasiswa 

mengimplementasi rencana 

aksi yang telah disusun 

6. Mahasiswa 

mengimplementasikan 

rencana aksi dalam bentuk 

menyusun data valid 

masyarakat terdampak 

COVID-19 di 

kenagarian/kelurahan 

7. Mahasiswa dalam 

melaksanakan kegiatan tetap 

berpegang pada pedoman 

pelaksanaan KKN Daring 

Covid-19 

8. Mahasiswa dalam 
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melaksanakan kegiatan 

selalu mencatat dan 

mendokumentasikan (foto 

dan video) setiap aktifitas 

kegiatan 

9. Mahasiswa dalam 

melaksanakan kegiatan 

selalu berkoordinasi dengan 

pihak pemerintahan 

nagari/kelurahan dan pihak 

terkait lainnya 

10. Mahasiswa menyusun 

laporan hasil dan 

tindaklanjut kegiatan 

e Monitoring dan Evaluasi 

Hasil Kegiatan 

Pembimbing dan pihak 

terkait melakukan kegiatan 

monitoring dan evaluasi hasil 

kegiatan 

11. DPL melakukan monitoring 

kegiatan mahasiswa 

12. DPL meminta catatan dan 

dokumentasi setiap aktifitas 

kegiatan mahasiswa 

13. DPL melakukan evaluasi 

kegitan mahasiswa 

f Menyerahkan hasil 

kegiatan, log book, 

dokumen pendukung (foto 

dan video) pada Dosen 

Pembimbing Lapangan 

(DPL) 

Mahasiswa menyerahkan 

hasil kegiatan, log book, 

dokumen pendukung (foto 

dan video) pada Dosen 

Pembimbing Lapangan 

14. Mahasiswa menyerahkan 

hasil kegiatan, log book, 

dokumen pendukung (foto 

dan video) pada Dosen 

Pembimbing Lapangan 

(DPL) 

15. DPL menerima laporan 

mahasiswa 

 

g DPL melakukan penilaian 

terhadap laporan 

mahasiswa 

DPL melakukan penilaian 

terhadap laporan hasil 

kegiatan, log book, dokumen 

pendukung (foto dan video) 

16. DPL memberikan penilaian 

terhadap laporan mahasiswa 

sesuai dengan buku 

pedoman akademik yang 

berlaku di UNP 

H. Pembuatan Alat Pelindung Diri (APD) 

No Kegiatan/Sub Kegiatan Penjelasan SOP 

H. Pembuatan Alat Pelindung 

Diri  (APK) 

Mendisain dan pembuatan alat pelindung diri (APK) 

a Indentifikasi awal 

permasalahan tentang 

pembuatan alat pelindung 

diri (APK) 

Mahasiswa mengidentifikasi 

permasalahan yang dihadapi 

oleh pemerintahan nagari 

dalam alat pelindung diri 

(APK)  

1. Mahasiswa bersama 

walinagari/kelurahan dan 

pihak terkait 

mengidentifikasi 

permasalahan yang 

terdampak COVID- 19 

di kenagarian/ kelurahan 

untuk pembuatan alat 

pelindung diri (APK) 

2. Mahasiswa merangkum 

permasalahan dan 

melakukan analisis 
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perioritas kepentingan 

dalam pembuatan alat 

pelindung diri (APK) 

untuk menghadapi 

dampak COVID-19 di 

kenagarian/kelurahan 

b Perumusan tindakan 

pemecahan masalah dengan 

pihak nagari dan stakeholder 

terkait 

Dari hasil identifikasi 

masalah, mahasiswa 

bersama dengan pihak nagari 

da stakeholder terkait 

merumuskan pemecahan 

masalahan 

3. Mahasiswa bersama 

walinagari/kelurahan dan 

pihak stakeholder 

melakukan analisis 

perioritas dalam 

mendisain dan membuat 

alat pelindung diri 

(APK) 

c Perancangan Action Plan Mahasiswa dan Dosen 

Pembimbing Lapangan 

(DPL) merancang rencana 

aksi/rencana kegiatan 

4. Mahasiswa bersama 

Dosen Pembimbing 

lapangan (DPL) 

merancang rumusan aksi 

dalam bentuk mendesain 

dan pembuatan alat 

pelindung diri (APK) 

5. Mahasiswa 

mensosialisasikan 

rencana aksi kepada 

walinagari/kelurahan dan 

masyarakat 

d Implementasi  Action Plan Mahasiswa 

mengimplementasi rencana 

aksi yang telah disusun 

6. Mahasiswa 

mengimplementasikan 

rencana aksi yang telah 

disusun dalam bentuk 

pembuatan alat 

pelindung diri (APK)  

7. Mahasiswa dalam 

melaksanakan kegiatan 

tetap berpegang pada 

pedoman pelaksanaan 

KKN Daring Covid-19 

8. Mahasiswa dalam 

melaksanakan kegiatan 

selalu mencatat dan 

mendokumentasikan 

(foto dan video) setiap 

aktifitas kegiatan 

9. Mahasiswa dalam 

melaksanakan kegiatan 

selalu berkoordinasi 

dengan pihak 

pemerintahan 

nagari/kelurahan dan 

pihak terkait lainnya 

10. Mahasiswa menyusun 

laporan hasil dan 

tindaklanjut kegiatan 

e Monitoring dan Evaluasi 

Hasil Kegiatan 

Pembimbing dan pihak 

terkait melakukan kegiatan 

11. DPL melakukan 

monitoring kegiatan 
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monitoring dan evaluasi 

hasil kegiatan 

mahasiswa 

12. DPL meminta catatan 

dan dokumentasi setiap 

aktifitas kegiatan 

mahasiswa 

13. DPL melakukan evaluasi 

kegitan mahasiswa 

f Menyerahkan hasil kegiatan, 

log book, dokumen 

pendukung (foto dan video) 

pada Dosen Pembimbing 

Lapangan (DPL) 

Mahasiswa menyerahkan 

hasil kegiatan, log book, 

dokumen pendukung (foto 

dan video) pada Dosen 

Pembimbing Lapangan 

14. Mahasiswa menyerahkan 

hasil kegiatan, log book, 

dokumen pendukung 

(foto dan video) pada 

Dosen Pembimbing 

Lapangan (DPL) 

15. DPL menerima laporan 

mahasiswa 

 

g DPL melakukan penilaian 

terhadap laporan mahasiswa 

DPL melakukan penilaian 

terhadap laporan hasil 

kegiatan, log book, dokumen 

pendukung (foto dan video) 

16. DPL memberikan 

penilaian terhadap 

laporan mahasiswa 

sesuai dengan buku 

pedoman akademik yang 

berlaku di UNP 

I. Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Terdampak Covid-19 

No Kegiatan/Sub Kegiatan Penjelasan SOP 

J. Penguatan Usaha 

Ekonomi Masyarakat 

Gagasan penguatan usaha ekonomi masyarakat terdampak 

covid-19 

a Indentifikasi awal 

permasalahan tentang 

pembuatan video latihan 

kebugaran (LK) 

Mahasiswa mengidentifikasi 

permasalahan yang dihadapi 

oleh masyarakat dalam 

menjalankan usaha ekonomi 

dimasa covid-19  

1. Mahasiswa bersama 

walinagari/ kelurahan dan 

pihak terkait 

mengidentifikasi 

permasalahan usaha 

ekonomi yang dimiliki 

masyarakat yang 

terdampak COVID-19 

2. Mahasiswa merangkum 

permasalahan dan 

melakukan analisis 

perioritas kepentingan 

untuk penguatan usaha 

ekonomi masyarakat 

terdampak Covid-19 

b Perumusan tindakan 

pemecahan masalah 

dengan pihak nagari dan 

stakeholder terkait 

Dari hasil identifikasi 

masalah, mahasiswa 

bersama dengan pihak nagari 

da stakeholder terkait 

merumuskan pemecahan 

masalahan 

3. Mahasiswa bersama 

walinagari/ kelurahan dan 

pihak stakeholder 

melakukan analisis 

perioritas dalam program 

penguatan usaha ekonomi 

masyarakat terdampak 

Covid-19 

c Perancangan Action Plan Mahasiswa dan Dosen 

Pembimbing Lapangan 

(DPL) merancang rencana 

4. Mahasiswa bersama 

Dosen Pembimbing 

lapangan (DPL) 
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aksi/rencana kegiatan merancang rumusan aksi 

dalam bentuk penguatan 

usaha ekonomi 

masyarakat terdampak 

covid-19. 

5. Mahasiswa 

mensosialisasikan rencana 

aksi kepada 

walinagari/kelurahan dan 

masyarakat 

d Implementasi  Action Plan Mahasiswa 

mengimplementasi rencana 

aksi yang telah disusun 

6. Mahasiswa 

mengimplementasikan 

rencana aksi yang telah 

disusun dalam bentuk 

program penguatan usaha 

ekonomi masyarakat 

terdampak Covid-19 

berbasis digital 

7. Mahasiswa dalam 

melaksanakan kegiatan 

tetap berpegang pada 

pedoman pelaksanaan 

KKN Covid-UNP 

8. Mahasiswa dalam 

melaksanakan kegiatan 

selalu mencatat dan 

mendokumentasikan (foto 

dan video) setiap aktifitas 

kegiatan 

9. Mahasiswa dalam 

melaksanakan kegiatan 

selalu berkoordinasi 

dengan pihak 

pemerintahan 

nagari/kelurahan dan 

pihak terkait lainnya 

10. Mahasiswa menyusun 

laporan hasil dan 

tindaklanjut kegiatan 

e Monitoring dan Evaluasi 

Hasil Kegiatan 

Pembimbing dan pihak 

terkait melakukan kegiatan 

monitoring dan evaluasi 

hasil kegiatan 

11. DPL melakukan 

monitoring kegiatan 

mahasiswa 

12. DPL meminta catatan dan 

dokumentasi setiap 

aktifitas kegiatan 

mahasiswa 

13. DPL melakukan evaluasi 

kegitan mahasiswa 

f Menyerahkan hasil 

kegiatan, log book, 

dokumen pendukung (foto 

dan video) pada Dosen 

Pembimbing Lapangan 

(DPL) 

Mahasiswa menyerahkan 

hasil kegiatan, log book, 

dokumen pendukung (foto 

dan video) pada Dosen 

Pembimbing Lapangan 

14. Mahasiswa menyerahkan 

hasil kegiatan, log book, 

dokumen pendukung (foto 

dan video) pada Dosen 

Pembimbing Lapangan 

(DPL) 

15. DPL menerima laporan 
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mahasiswa 

 

g DPL melakukan penilaian 

terhadap laporan 

mahasiswa 

DPL melakukan penilaian 

terhadap laporan hasil 

kegiatan, log book, dokumen 

pendukung (foto dan video) 

16. DPL memberikan 

penilaian terhadap laporan 

mahasiswa sesuai dengan 

buku pedoman akademik 

yang berlaku di UNP 
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BAGIAN 4. PEDOMAN KERJA  DOSEN PEMBIMBING 

LAPANGAN (DPL) KEGIATAN KKN DARING 

COVID-19 

 

A. Deskripsi  

Kuliah Kerja Nyata Universitas Negeri Padang tahun 2020 yang selanjutnya 

disebut KKN Daring Covid-19 adalah  program yang dibuat untuk menjawab tantangan 

dan permasalahan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Program unggulan yang 

ditawarkan KKN Daring Covid-19 adalah layanan pembelajaran digital dalam bentuk 

penyiapan materi ajar pada semua level pendidikan (SD/SLTP/SLTA). Disamping itu 

program KKN Daring Covid-19 juga menawarkan program-program yang berhubungan 

dengan pengentasan permasalahan yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. 

B. Fungsi Bimbingan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)  

Bimbingan kepada mahasiswa di lapangan dilakukan secara daring. Pendekatan 

pola daring dimaksudkan untuk mengakomodir kondisi dan situasi pandemi COVID-

19. Oleh karena itu proses bimbingan baik metode, materi, frekuensi bimbingan, sangat 

ditentukan oleh kemampuan penggunaan teknologi informasi oleh DPL. 

C. Peranan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)  

1. Motivator 

2. Pembina 

3. Pengarah 

4. Penasehat 

5. Pengawas 

6. Penyuluh  

7. Penilai kegiatan mahasiswa 

D. Tugas  Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)  

1. Mewajibkan kepada mahasiswa untuk mengikuti Standar operasional Covid-19 

selama kegiatan 

2. Mengadakan Komunikasi dengan mahasiswa dan Pihak yang terkait dalam 

pelaksanaan KKN Daring Covid-19 
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3. Menjaga dan membina disiplin mahasiswa selama KKN Daring Covid-19 

4. Membimbing mahasiswa dalam setiap langkah operasional KKN Daring Covid-

19  

5. Menampung segala permasalahan dan hambatan yang dihadapi mahasiswa  

6. Memberikan saran dan solusi permasalahan sebelum, selama, dan sesudah KKN 

Daring Covid-19  

7. Memantau, mengendalikan, dan mengarahkan mahasiswa 

8. Mengontrol pengisian Log-Book (Catatan Harian) oleh mahasiswa dalam 

kegiatan yang telah dilakukan selama pelaksanaan KKN Daring Covid-19 

9. Membimbing mahasiswa dalam penulisan laporan akhir pelaksanaan KKN 

Daring Covid-19 dengan menyertakan Produk Kegiatan dalam bentuk 

video/bahan ajar/modul/alat/program/ atau produk sejenis lainnya. 

10. Menilai kegiatan dan menentukan nilai mahasiswa dalam Kegiatan KKN Daring 

Covid-19 

E. Frekuensi dan Metode Bimbingan  

1. Frekuensi Bimbingan oleh DPL dengan mahasiswa minimal 1 kali/mahasiswa dalam 

1 minggu atau disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan di lapangan selama 

Pandemi Covid-19 

2. Metode bimbingan dilakukan secara tidak langsung melalui komunikasi media 

Telepon Seluller/HP, media online atau media komunikasi jarak jauh lainnya. 

F. Kualifikasi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)  

1. Dosen PNS dengan Masa Kerja minimal 5 Tahun serta tidak sedang tugas belajar 

2. Memiliki tanggung jawab, integritas dan jujur 

3. Mematuhi kode etik dan aturan yang telah ditetapkan LP2M UNP dalam Buku 

Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis KKN Daring Covid-19 

4. Sanggup melaksanakan tugas sebagai dosen pembimbing lapangan (DPL) dalam 

kegiatan KKN Daring Covid-19 

5. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik, santun dan bekerjasama dalam tim 

G. Wewenang Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 

1. Mengkonsolidasikan kegiatan mahasiswa dalam pelaksanaan KKN Daring Covid-19 
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2. Menegakkan kedisiplinan mahasiswa dalam melaksanakan tugas, mengarahkan & 

mengendalikan kegiatan, perilaku, moralitas maupun etika mahasiswa selama 

pelaksanaan KKN Daring Covid-19  

3. Memberikan motivasi, mengarahkan, membantu memecahkan masalah mahasiswa 

dalam pelaksanaan KKN Daring Covid-19  

H. Kewajiban Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 

1. Melakukan pembimbingan kepada mahasiswa KKN Daring Covid-19 dengan 

aturan yang telah di sepakati. 

2. Memberikan informasi yang terkait dengan pelaksanaan KKN Daring Covid-19 

kepada mahasiswa dan pihak berkompeten. 

3. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat mahasiswa 

dalam KKN DARING COVID-19 

4. Menyerahkan lembar penilaian Laporan Pelaksanaan kegiatan KKN Daring 

Covid-19 mahasiswa ke pihak LP2M UNP 

5. Menyerahkan Laporan akhir mahasiswa KKN Daring Covid-19 ke LP2M UNP 

I. Lingkup dan Komponen Penilaian Mahasiswa Oleh DPL 

Penilaian dimulai sejak Pemerintah Indonesia mengeluarkan status darurat 

bencana terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020 dengan komponen sebagai berikut: 

1. Bentuk Aktivitas (Jenis, ruang lingkup,dll) 

2. Durasi/lamanya kegiatan minimal selama 1 bulan atau sedikitnya setara dengan 

minimal 240 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM), meliputi kegiatan observasi 

awal maksimal 20 JKEM, pembekalan (coaching) maksimal 20 JKEM, 

pelaksanaan lapangan minimal 180 JKEM, penyusunan laporan dan responsi 

maksimal 20 JKEM 

3. Log-Book (Catatan Harian) 

4. Laporan Kegiatan 

5. Penilaian dilakukan sesuai dengan standar penilaian dalam panduan akademik 

UNP 
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BAGIAN 4. LAMPIRAN 

 

A. Format Log-Book Untuk Mahasiswa 

Nama Mahasiswa : 

Nim Mahasiswa : 

Temppat Kegiatan : 

Waktu Kegiatan : 

Nama Walinagari/HP : 

Nama DPL/HP : 

 

 

         Tempat,…..2020 

Mengetahui        Mahasiswa 

Pejabat berwenang 

  

TTD DAN STEMPEL      TTD 

(Nama Pejabat)       (Nama 

mahasiswa)        NIM 

           

   

No Waktu Tanggal Kegiatan Tandata tangan 

Pihak berwenang 

1 00.00-00.00 Wib Hari/bulan/tahun Penyuluhan 

penanganan Covid-

19 (Cara mecuci 

tangan mengunakan 

sabun/sanitizer 

Penggunaan masker 

Dll) 

 

2   

 

 

  

dst   
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B. Format Log-Book Untuk Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 

Nama DPL  : 

NIP   : 

Tempat Kegiatan KKN: 

Waktu Kegiatan KKN : 

 

 

         Tempat, …..     

2020 

Mengetahui        DPL 

Ketua Pelaksana KKN Daring Covid-19 

  

TTD DAN STEMPEL      TTD 

Dr. Elfi Tasrif, MT       (Nama DPL) 

NIP. 196205241987031002      NIP   

No Waktu Tanggal Kegiatan Keterangan 

1 00.00-00.00 Wib Hari/bulan/tahun 

 

 

 

 Memberi arahan  Program 

 Dll 

2   

 

 

 

 

 

 

 

dst   
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C. Format Penilaian KKN Daring Covid-19 

FORMAT PENILAIAN KKN DARING COVID-19 

 

Judul Aktivitas KKN Daring Covid-19 : 

………………………………………………… 

Nama Mahasiswa : ………………………………………………… 

NIM : ………………………………………………… 

Program Studi : ………………………………………………… 

Fakultas  : ………………………………………………… 

Jangka Waktu Pelaksanaan  : …… s/d…… setara (….  JKEM) 

 

No Item Bobot Skor Nilai 

1 Bentuk Aktivitas (Jenis, Durasi, dan ruang 

lingkup ) 

30   

2 Durasi Kegiatan (minimal 240 JKEM) 20   

3 Logbook (catatan harian) 20   

4 Laporan Kegiatan dan dokumen pendukung 30   

Total  

 

Keterangan: 

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik) 

Nilai = {(skor × bobot)/Nilai maksimum} x 100 

Komentar DPL: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Padang, …-…-2020… 

DPL, 

Tanda tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP 
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D. Format Cover Laporan Akhir KKN Daring Covid-19 

LAPORAN KULIAH KERJA NYATA 

KKN DARING COVID-19  

 

 

 

 

Nama Mahasiswa 

NIM 

Lokasi KKN 

      

   Jorong/Dusun/RW  : 

Kenagarian/Kelurahan  : 

Kabupaten/kota  : 

Provinsi   :  

 

UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

2020 
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E. Format Laporan Akhir KKN Daring Covid-19 

 

FORMAT LAPORAN AKHIR 

 

Cover 

Judul 

Halaman pengesahan 

Pengantar 

Daftar isi 

 

ISI LAPORAN 

A. Pendahuluan 

 Mendeskripsikan situasi dan kondisi lingkungan tempat KKN terkait 

Penanganan Covid-19 

B. Deskripsi kegiatan 

 Kegiatan-kegitan yang dilakukan 

 Capaian setiap kegiatan 

 Kendala-kendala yang dihadapi  

 Solusi yang diberikan 

C. Kesimpulan dan Saran 

 Kesimpulan 

 Saran 

 

D. Lampiran 

 Logbook 

 Dokumentasi kegiatan (Foto dan Video)  
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F. Format Halaman Pengesahan Laporan KKN Daring Covid-19 

 

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN KKN DARING COVID-19 

 

Laporan Kuliah Kerja Nyata ini diajukan oleh   

 Nama   :  

 NIM   :  

 Program Studi  :   

 Lokasi KKN Daring Covid-19 :  

Laporan Kuliah Kerja Nyata telah disetujui dan disahkan oleh Dosen Pembimbing 

lapangan (DPL) Universitas Negeri Padang 

Mengetahui 

 

 

ttd 

 

 

DPL 

NIP 

Lokasi,  ........................2020   

Mahasiswa 

 

 

ttd 

 

Nama Mahasiswa 

NIM 

Disahkan oleh 

Ketua KKN Daring Covid-19 

 

 

 

 

Dr. Elfi Tasrif, MT 

NIP. 196205241987031002 

 


