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Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Edisi Covid-19 Semester Antara 2019/2020
ini dirancang khusus sebagai solusi pelaksanaan KKN selama masa COVID-19. KKN ini
dirancang dengan tema “KKN berbasis Tempat Tinggal (Place-Based Education)” yaitu
KKN yang program kerja/kelompok mahasiswa ditentukan berdasarkan wilayah
domisili mahasiswa terdekat. Dengan harapan dapat mengedukasi masyarakat, dan
memberikan kontribusi terhadap lingkungan sekitar tempat tinggal mahasiswa, namun
Place-Based Education ini juga bisa dikompensasikan dengan program kerja yang
bersifat layanan dengan persyaratan tertentu yang diatur dalam petunjuk ini. Adapun
ragam KKN yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

KKN BERBASIS TEMPAT TINGGAL EDISI COVID-19
Kuliah Kerja Nyata berupa kuliah pengabdian kepada masyarakat yang
diselenggarakan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen terkait pengembangan/
pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pengabdian yang dipersiapkan bagi
peningkatan kapasistas masyarakat desa/kelurahan di wilayah dimana mahasiswa
berasal (di wilayah tempat tinggal mahasiswa masing-masing)

KKN Berbasis Tempat Tinggal (Place-Based Education) diharapkan mahasiswa
dapat memberikan kontribusi/membantu kampung sesuai dengan kebutuhan
sekitar kampung/Desa lingkungan dimana mahasiswa tinggal .

Peserta KKN Reguler ini adalah mahasiswa program studi Pendidikan
Agama Islam STIT Bustanul ‘Ulum Lampung Tengah.
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KETENTUAN UMUM
KULIAH KERJA NYATA (KKN) REGULER
Edisi COVID-19

1. Peserta
Peserta KKN Edisi COVID-19 adalah mahasiswa program Studi Pendidikan
Agama Islam STIT Bustanul ‘Ulum Lampung Tengah yang telah melakukan
pendaftaran.

2. Pembekalan
Mahasiswa peserta KKN akan mendapatkan pembekalan yang telah
disiapkan secara Daring/Online.

3. Pelaksanaan di Lapangan
Kuliah Kerja Nyata edisi COVID-19 ini pelaksanaannya berlangsung selama
4 minggu, yakni mulai tanggal 29 April 2020 s.d Selesai. Pentahapan kegiatan diatur
dengan alokasi waktu sebagai berikut:
a. Minggu ke-1
: Orientasi, konsolidasi dan penentuan program kerja
serta analisis kebutuhan yang akan diusulkan secara
online;
b. Minggu ke-2
: Pelaksanaan Program kerja bersifat sosial;
c. Minggu ke-3
: Pelaksanaan program bersifat Religius;
e. Minggu ke-4
: Laporan program dan perpisahan dengan pihak desa
(DPL dan atau mahasiswa menemui perangkat desa).
*) Untuk Minggu ke-4 dapat disesuaikan dengan kondisi terkait COVID-19, jadwal
akan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Surat Edaran
Kepada LP2M – STITBU.
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4. Pengorganisasian
a. Mahasiswa mendaftar dengan memenuhi semua persyaratan administrasi yang
ditentukan Kampus.
b. Mahasiswa KKN Berbasis Tempat Tinggal (Place-Based Dedication) ditetapkan
dengan ketentuan kelompok yang dtetapkan oleh Kampus.
c. Setiap kelompok mahasiswa akan dibimbing oleh 1 orang Dosen Pembimbing
Lapangan (DPL) dan akan diterbitkan Surat Keputusan DPL dari LP2M STITBU;
d. Mahasiswa dan DPL Wajib membuat Grup WA maupun melakukan 1-2 kali
kelas Online untuk melihat progress Pelaksanaan Pengabdian Masayarakat;
e. LP2M - STITBU juga akan melakukan monitoring secara online kepada beberapa
Mahasiswa KKN dengan menggunakan media Telegram/WhatsApp atau media
online lainnya (Jadwal akan diatur tersendiri);
f. Sebelum pelaksanaan KKN, DPL dan/atau setiap mahasiswa melakukan survey
lapangan menemui perangkat desa (diskusi kebutuhan program desa sekaligus
kesepakatan model komunikasi on-line yang dipilih);
g. DPL dan mahasiswa peserta KKN wajib berkomunikasi Intens dengan Kepala
desa, Perangkat Desa, atau mahasiswa yang ditugaskan di Desa secara online
guna menunjang Kegiatan KKN;
h. Tiap DPL Wajib memantau progress program Pengabdian masyarakat yang
dilaksanakan oleh mahasiswa secara online, dengan form dan jadwal diatur
oleh LP2M;
i. DPL dapat memberikan nilai dengan pertimbangan sebagai berikut:
1) Program Kegiatan & keterlibatan Bersama satgas Desa;
2) Kreatif mahasiswa dalam menyusun program baik Sosial maupun religius.
3) Keterlibatan dalam diskusi on-line dengan DPL;
4) Tiap kelompok mahasiswa di masing-masing desa tetap harus memenuhi
kewajiban untuk membuat laporan akhir hasil Pengabdian masyarakat yang
dikoordinasikan dengan DPL.
5. Karakteristik Program/Bentuk Kegiatan
KKN masa ini adalah KKN Kelompok dengan tujuan pencegahan Covid-19 dengan
memenuhi segala peraturan yang berlaku. Adapaun karateristik/bentuk kegiatan
adalah sebagai berikut:
a. Pengabdian Masyarakat bersifat Religius/kegiatan keagmaan setiap satu desa
minimal melaksanakan minimal 4 pengabdian. Beberapa contoh program
pengabdian keagamaan sebagai berikut :
1) Menjadi Amil Zakat di Masjid/Mushola
2) membantu pengurus masjid/mushola untuk memberi pemahaman tentang
pencegahan penyebaran Covid-19 menurut pendidikan Agama.
3) Membuat konten/Poster yang ditempel dimasjid tentang Germas atau di
upload kemedia sosial dengan menandai Medsos lembaga dengan tagar
#KKNSTITBU2020
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4) Pemberdayaan Pemuda Sekitar Masjid/Mushola dengan Ngaji
Bareng/tadarus Online atau Daring dan pengajian mingguan dll

5) Bakti Sosial Keagamaan seperti; mengepel masjid/mushola setiap 3 hari/ 1
minggu sekali dan membersihkan lingkungan masjid/mushola.
b. Program KKN bersifat sosial terkait dengan LAYANAN MASYARAKAT, maka
persyaratan dapat diakui sebagai pengabdian masyarakat seperti contoh berikut:
1) Menjadi sukarelawan di POSKO SATGAS COVID-19 & membuat Jadwal jaga
yang dikoordinasikan dengan SATGAS Desa/Kampung Lokasi KKN;
2) Membantu penyemprotan disinfektan di desa bersama gugus tugas sesuai
jadwal yang ditentukan di Desa lokasi KKN, minimal selama 5 kali dengan
jangkauan satu wilayah.
3) Membantu distribusi donasi yang dibutuhkan bagi masyarakat yang
terdampak adanya libur COVID-19 di desa selama beberapa hari sesuai
dengan program kerja KKN yang disusun.
4) Membantu membentuk desa tanggap COVID-19 serta melakukan
pendampingan sesuai dengan program kerja yang disusun.
5) Melakukan Bakti Sosial dengan membagikan sembako/masker yang
disiapkan dari Kampus berdasarkan hasil analisis yang dibuat mahasiswa
berdasarkan lokasi KKN berada.
6) Membuat kegiatan produk karya pengabdian yang dibutuhkan masyarakat
seperti : pembuatan hand sanitizer atau pembuatan teknologi tepat guna.

Mengetahui,
Ketua STITBU

Lampung Tengah, 24 April 2020
Kepala LP2M,

RATNOGHANI, MA.
NPP.0101017102
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