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KATA PENGANTAR 

Dengan senantiasa memanjatkan syukur ke khadirat illahirabbi, Tuhan Yang Maha Esa, 
Alhamdulillah telah disusun Buku Panduan KKN V edisi 2 Covid -19. Dalam proses 
penyusunan Buku Panduan KKN V edisi 2 Covid -19 ini, tim penyusun telah berupaya 
untuk memenuhi standar proses, pedoman dan peraturan yang menjadi acuan 
penyusunan. Dengan tetap berpedoman pada peraturan tesebut, kami mengembangkan 
penyusunan Buku Panduan KKN V edisi 2 Covid -19 ini berdasarkan pada kebutuhan. 
Dengan disusunnya buku pedoman ini, semoga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 
melaksanakan kegiatan di lapangan. Secara sistematis penyusunan Buku Panduan KKN 
V edisi 2 Covid -19 ini mencakup Bab I. Pendahuluan, Bab II Pengelolaan KKN, Bab 
III Tahap kegiatan KKN dan Bab IV Evaluasi Program KKN. 

Kami menyadari penyusunan Buku Panduan KKN V edisi 2Covid -19 ini, belumlah 
sempurna. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna 
perbaikan dan penyempurnaan buku pedoman ini dikemudian hari.  

Atas kerjasama kami mengucapkan terima kasih, semoga Buku Panduan KKN V edisi 
2 Covid -19 dapat bermanfaat.  

Samarinda , Mei 2021  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

pada Pasal 20 ayat 2 menyatakan "Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan 

pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat”. Pada pasal 24 ayat 2 menyebutkan, 

bahwa "Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai 

pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian masyarakat” 

serta dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada pasal 5 

"Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, 

pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat 

berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan Nasional”. 

Program pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu program yang 

wajib dilaksanakan, baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa, dengan berlandaskan pada 

prinsip-prinsip: kompetensi akademik, jiwa kewirausahaan (enttrepreneurship), dan 

profesional, sehingga dapat menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat yang 

bermutu, relevan, dan sinergis dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner, institusional, dan 

kemitraan merupakan wujud kegiatan tridharma perguruan tinggi. Seiring dinamika 

masyarakat dan pemerintah baik tingkat global hingga lokal, maka program KKN di 

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda diarahkan pada KKN berbasis 

pemberdayaan masyarakat. 

Kuliah Kerja Nyata adalah program KKN dengan fokus yang spesifik yang 

mempunyai relevansi dengan program pembangunan daerah atau pemerintah pusat, 

relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan relevan dengan visi, misi, renstra, kepakaran, 

dan IPTEKS yang dimiliki Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. 
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B. Prinsip Dasar Dan Pelaksanaan KKN 

1. Prinsip Dasar 

KKN Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dilaksanakan dengan 

mengacu pada prinsip : 

a. Keterpaduan aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi 

Aspek pendidikan dan pengajaran, dan pengabdian kepada 

masyarakat yang berbasis penelitian menjadi landasan dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan tolak ukur evaluasi KKN. 

b. Pencapaian Tiga Manfaat Utama KKN  

 Program KKN dilaksanakan untuk mencapai pengembangan 

kepribadian mahasiswa (personality development), pemberdayaan masyarakat 

(community empowerment) dan pengembangan institusi (institutional 

development). 

1. Empati dan Partisipatif 

Program KKN dilaksanakan untuk menggerakkan masyarakat 

dalam pembangunan melalui berbagai kegiatan yang dapat melibatkan, 

mengikutsertakan, dan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat 

terhadap pembangunan. Program KKN dilaksanakan secara interaktif 

dan sinergis antara mahasiswa dan masyarakat. Konsekunesinya, 

keterlibatan kedua belah pihak dalam satiap kegiatan mutlak diperlukan. 

Keterlibatan itu dimulai sejak perencanaan program kegiatan lapangan, 

pelaksanaan, dan pengusahaan pendanaan. Untuk itu para mahasiswa dan 

pengelola program KKN harus mampu mengadakan pendekatan sosio-

kultural terhadap masyarakat sehingga lebih kooperatif dan partisipatif. 

2. Aspek Interdisipliner: 

Program KKN dilaksanakan oleh mahasiswa yang berasal dari 

berbagai disiplin ilmu di lingkungan universitas dan pelaksanaanya 

dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat 

(LPPM). Dalam operasionalnya mahasiswa mengembangkan mekanisme 

pola pikir dan pola kerja interdisipliner untuk memecahkan permasalahan 
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yang ada di lokasi KKN dibawah bimbingan seorang dosen pembimbing 

lapangan (DPL). 

a. Komperehensif, Komplementatif dan berdimensi luas  

  Program KKN berfungsi sebagai pengikat, perangkum, 

penambah dan pelengkap kurikulum yang ada. Dengan demikian 

diharapkan mahasiswa mampu mengaktualisasikan diri secara 

profesional dan proporsional. 

b. Realistis Dan Pragmatis 

Program-program kegiatan yang direncanakan pada 

dasarnya bertumpu pada permasalahan dan kebutuhan nyata di 

lapangan, dapat dilaksanakan sesuai dengan daya dukung sumber 

daya yang tersedia di lapangan, dan memberikan manfaat bagi 

mahasiswa dan masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang. 

c. Environmental development 

Program KKN dilaksanakan untuk melestarikan dan 

mengembangkan lingkungan fisik dan sosial untuk kepentingan 

bersama. Program KKN mampu mengidentifikasi permasalahan 

yang ada di masyarakat sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. 

Dengan harapan masyarakat mampu berswadaya, berswakelola dan 

berswadana dalam pembangunan. Mengacu pada prinsip-prinsip 

tersebut, maka diharapkan mahasiwa KKN mampu 

mengidentifikasi permasalahan secara cermat yang ada di 

masyarakat dan bersama masyarakat menyusun langkah 

penyelesaiannya sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Dengan 

harapan, masyarakat mampu berswadaya, berswakelola, dan 

berswadana dalam pembangunan. 

2. Prinsip Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan KKN dilakukan dengan karakteristik sebagai berikut: 

a. Co-creation (gagasan bersama) 
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Program KKN dilaksanakan berdasarkan gagasan bersama, antara 

universitas (dosen dan mahasiswa) bersama dengan masyarakat, 

tokohmasyarakat dan instansi pemerintah daerah (Lingkungan, Desa atau 

Kecamatan) serta mitra kerja/stakeholder. 

b. Co-financing/co-funding (dana bersama) 

Program KKN dilaksanakan dengan pendanaan bersama antara 

mahasiswa, universitas dengan pihak Pemerintah Daerah, mitra kerja dan 

masyarakat setempat, disesuaikan dengan program yang telah disepakati. 

c. Flexibility (keluwesan) 

Program KKN dilaksanakan berdasarkan pada suatu tema dan program 

yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan Pemerintah Daerah, mitra kerja 

dan masyarakat dalam proses pembangunan di daerah.  

d. Sustainability (berkesinambungan) 

Pelaksanaan KKN dilaksanakan secara berkesinambungan tiap tahun 

berdasarkan kurikulum masing-masing program studi dan program KKN 

yang sesuai dengan tempat dan target tertentu. 

e. Program KKN sedapat mungkin dilaksanakan berbasis riset (Research based 

Community Services). 

f. Keberdayaan dan keberkembangan masyarakat 

 

C. Tujuan,  Sasaran  Dan Manfaat 

1. Tujuan Umum 

 Sebagai program kurikuler di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda 

dengan tujuan: 

a. Menstransformasi pola KKN dengan paradigma berbasis pembangunan 

(development) menjadi KKN berbasis pembelajaran dan pemberdayaan 

(learning and empowerment) 

b. Menerapkan KKN tahun 2021 sebagai pola KKN baru di Universitas Widya 

Gama Mahakam Samarinda 
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c. Melatih mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan 

budaya yang diperoleh di bangku kuliah untuk diterapkan dalam memecahkan 

masalah-masalah yang ada di masyarakat, 

d. Melatih dan mengembangkan softskills dan karakter mahasiswa 

e. Melatih mahasiswa untuk memahami kondisi masyarakat khususnya di lokasi 

KKN, sehingga mahasiswa memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap 

masyarakat 

f. Menyiapkan calon pemimpin bangsa yang berpihak kepada kejujuran, 

keadilan, dan kebenaran. 

2. Tujuan Khusus 

Sebagai bagian dari program pengabdian kepada masyarakat maka memiliki 

tujuan khusus sebagai berikut: 

a. Meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa. 

b. Melaksanakan terapan Iptek, seni dan budaya secara teamwork dan 

interdisipliner kepada masyarakat. 

c. Melatih dan menanamkan nilai kepribadian mahasiswa ; 

1) Nasionalisme dan jiwa Pancasila, 

2) Keuletan, etos kerja dan tangung jawab, 

3) Kemandirian, kepemimpinan dan kewirausahaan, 

4) Meningkatkan daya saing nasional dan global 

5) Menanamkan jiwa peneliti dan pengabdian pada masyarakat, 

6) Eksploratif dan analisis, 

7) Mendorong learning community dan learning society. 

8) Melatih mahasiswa dalam memecahkan masalah pembangunan di 

masyarakat, serta menggali berbagai potensi masyarakat sebagai umpan 

balik (feedback) bagi universitas dalam pengembangan tridharma 

perguruan tinggi. 

d. Melatih mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi 

suatu program di masyarakat, 
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3. Sasaran 

Sasaran Program KKN adalah masyarakat umum mulai pranata sosial yang 

kecil (RT, RW, Desa, Kelurahan, dan Kecamatan), masyarakat industri terutama 

kelompok pengusaha mikro, kecil dan menengah, pemerintah daerah. 

4. Manfaat 

Program KKN diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, 

masyarakat, pemerintah daerah dan perguruan tinggi sebagai berikut : 

a. Mahasiswa 

1) Memperdalam pengertian terhadap cara berfikir dan bekerja secara 

interdisipliner sehingga dapat menghayati adanya ketergantungan kajian 

dan kerjasama antar sektor. 

2) Memperdalam pengertian dan penghayatan terhadap pemanfaatan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni yang dipelajari bagi pelaksanaan 

pembangunan. 

3) Memperdalam pengertian dan penghayatan mahasiswa terhadap seluk 

beluk keseluruhan dari masalah pembangunan dan perkembangan 

masyarakat. 

4) Mendewasakan cara berfikir serta meningkatkan daya penalaran 

mahasiswa dalam melakukan penelaahan, perumusan dan pemecahan 

masalah secara pragmatis ilmiah. 

5) Memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan 

pembangunan dan pengembangan masyarakat berdasarkan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni secara interdisilipliner atau antar sektor. 

6) Membina mahasiswa menjadi motivator, fasilitator dan problem solver 

7) Memberikan pengalaman belajar sebagai kader, agen dan aktor 

pembangunan sehingga terbentuk sikap dan rasa cinta terhadap kemajuan 

masyarakat. 

8) Melalui pengalaman bekerja dalam melakukan penelaahan, merumuskan 

dan memecahkan masalah secara langsung akan lebih 'menumbuhkan 
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sifat profesionalisme pada diri mahasiswa dalam arti peningkatan 

keahlian, tanggung jawab maupun rasa kesejawatan 

b. Masyarakat, Mitra dan Pemerintah Daerah 

1) Memperoleh bantuan pemikiran, tenaga, ilmu pengetahuan, teknologi 

dan seni dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. 

2) Memperoleh cara-cara baru yang dibutuhkan untuk merencanakan, 

merumuskan dan melaksanakan pembangunan 

3) Memperoleh pengalaman dalam menggali serta menumbuhkan potensi 

swadaya masyarakat sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam 

pembangunan 

4) Terbentuknya kader-kader penerus pembangunan di dalam masyarakat 

sehingga terjamin kelanjutan upaya pembangunan 

5) Memanfaatkan bantuan pemikiran mahasiswa dalam melaksanakan 

program dan proyek pembangunan yang berada di bawah tanggung 

jawabnya. 

6) Memajukan institusi 

7) Menjadikan dunia industri sebagai subyek transfer knowledge melalui 

transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. 

8) Terbentuknya link and mach antara dunia pendidikan tinggi dengan dunia 

usaha/industri sebagai stakeholder.  

9) Terciptanya sinergitas dalam penerapan inovasi baru bagi kalangan dunia 

industri sebagai alternatif dalam pemecahan masalah. 

10) Dapat membantu dunia industri dalam mengatasi masalah administratif 

maupun yang bersifat managerial  

11)  Mengembangkan dan memajukan industri  

c. Perguruan Tinggi 

1) Memperoleh umpan balik sebagai hasil pengintegrasian mahasiswa 

dengan proses pembangunan ditengah-tengah masyarakat sehingga 

kurikulum, materi perkuliahan dan pembangunan ilmu pengetahuan yang 
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diasuh diperguruan tinggi dapat lebih disesuaikan dengan tuntutan nyata 

dari masyarakat. 

2) Memperoleh berbagai kasus yang berharga yang dapat digunakan sebagai 

contoh dalam memberikan materi perkuliahan dan menemukan berbagai 

masalah untuk pengembangan penelitian. 

3) Memperoleh hasil kegiatan mahasiswa, dapat menelaah dan merumuskan 

keadaan/kondisi masyarakat yang berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni serta dapat mendiagnosa secara tepat 

kebutuhan masyarakat sehingga ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

yang diaplikasikan dapat sesuai dengan tuntutan nyata. 

4) Meningkatkan, memperluas dan mempererat kerjasama dengan instansi 

terkait atau departemen lain melalui mahasiswa yang melaksanakan 

KKN. 

D. Tata Laksana Pengelolaan 

1. Status dan Beban Akademik 

Program KKN menjadi intrakurikuler pendidikan tinggi dan 

merupakan persyaratan wajib bagi mahasiswa Program Strata (S1). Status 

Program KKN di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dalam satuan 

kurikulum dikategorikan sebagai mata kuliah tersendiri dan wajib yang 

dilaksanakan setelah mahasiswa memperoleh sekurang-kurangnya telah lulus 

100 SKS (Satuan Kredit Semester). Program KKN ini diharapkan mahasiswa 

dapat mengimplementasikan kompetensi kompetensi yang diperoleh selama 

kuliah.   

Program   KKN   ini   termuat   dalam   kurikulum   program S1 termasuk 

kelompok mata kuliah umum (MKU) dengan bobot 4 (1-4) SKS, Besarnya 

beban akademik ini diperoleh dari perhitungan kegiatan yang dilakukan oleh 

mahasiswa dalam pelaksanaan KKN sebagai berikut: 

a. Pembekalan Tahap Persiapan (1 SKS) 

Mahasiswa diwajibkan secara berkelompok mengikuti semua 

kegiatan persiapan KKN sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh 
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pengelola, melalui arahan masing-masing Dosen pembimbing kelompok 

dan setiap kegiatan ditulis dengan jelas dalam buku panduam kegiatan 

KKN.  

b. Tahap Pelaksanaan (3 SKS) 

Mahasiswa diwajibkan melakukan semua kegiatan yang 

direncanakan bersama-sama masyarakat atau khalayak sasaran di lokasi 

KKN serta membuat laporan harian (jurnal book) yang disahkan oleh 

kepala desa/lurah/mitra dan laporan akhir. Laporan akhir KKN harus 

disahkan oleh desa/lurah/mitra dan DPL. Tahap pelaksanaan ini sebesar 

3 SKS dengan lama waktu pelaksanaan 288-432 jam (3 SKS x 6-9 jam 

kerja per hari x 16 kali) setara selama 30 (tiga puluh) hari atau 4 (empat) 

minggu di lokasi KKN masing-masing. 

2. Pelaksanan 

Pelaksanaan kegiatan KKN adalah ; 

a. Ketua Panitia Pelaksana KKN dibantu Divisi-Divisi. 

b. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) adalah dosen tetap universitas  

c. Mahasiswa perseta KKN  

3. Persyaratan 

Persyaratan bagi mahasiswa yang akan mengikuti KKN antara lain: 

a. Mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa pada jenjang pendidikan S1 

semester akhir. Berstatus aktif (tidak dalam kondisi sedang cuti kuliah). 

b. Mahasiswa telah lulus mata kuliah minimal 100 SKS dengan 

menunjukkan KHS / transkip sementra pada saat melakukan pendaftaran. 

c. Mahasiswa memperoleh nilai IPK ≥ 2.0. 

F. Pendekatan Pelaksanaan Program Kegiatan KKN  

Pendekatan pelaksanaan program kegiatan KKN bersifat multidisipliner. 

Dalam pelaksanaanya, apabila jam kerja efektif mahasiswa (JKEM) untuk 

penyelenggaraan program pokok kurang atau tidak memenuhi batas minimal JKEM 

maka diwajibkan untuk mengerjakan program tambahan. Program tambahan dapat 
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bersifat monodisipliner yang dilakukan secara individual. Monodisipliner, yaitu 

program kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan 1 (satu) bidang program kegiatan 

dan tidak melibatkan bidang ilmu lainnya. 

Contoh : 

a. Seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Prodi Akuntasi melaksanakan program 

administrasi keuangan 

b. Seorang Mahasiswa FKIP melaksanakan program pembelajaran tertentu pada 

suatu sekolah di lokasi KKN 

G. Lingkup Kegiatan Program KKN V Edisi 2 Covid -19  

Kuliah Kerja Nyata (KKN) V Reguler Edisi 2 Covid-19 Tahun 2021 ini 

dirancang khusus sebagai solusi pelaksanaan KKN selama masa Covid-19 dengan 

tema “ Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 menuju Era New Normal”. KKN 

ini merupakan KKN V edisi 2 Covid -19 dengan program kerja mahasiswa selama 

pelaksanaan adalah menghasilkan produk-produk karya pengabdian yang dapat 

dimanfaatkan atau dapat mengedukasi masyarakat sasaran, namun produk karya 

pengabdian dan dapat pula dikompensasikan dengan program kerja yang bersifat 

layanan dengan persyaratan tertentu yang diatur dalam petunjuk ini. Adapun ragam 

KKN yang akan dilaksanakan sebagai berikut:  

1. Upaya pencegahan penyebaran covid-19 dalam bidang Ekonomi 

2. Upaya pencegahan penyebaran covid-19 dalam bidang Hukum 

3. Upaya pencegahan penyebaran covid-19 dalam bidang Sosial dan Politik 

4. Upaya pencegahan penyebaran covid-19 dalam bidang Pendidikan 

5. Upaya pencegahan penyebaran covid-19 dalam bidang Pertanian 

6. Upaya pencegahan penyebaran covid-19 dalam bidang Kesehatan Masyarakat 

Kuliah Kerja Nyata berupa kuliah pengabdian kepada masyarakat yang  

diselenggarakan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen terkait pengembangan / 

pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pembuatan produk karya pengabdian yang 

dipersiapkan bagi peningkatan kapasistas masyarakat desa / kelurahan di wilayah 

Kelurahan / Kecamatan / Kabupaten / Kota di Provinsi Kaltim.  
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Kuliah Kerja Nyata berupa kuliah pengabdian kepada masyarakat yang 

diselenggarakan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen terkait pengembangan / 

pemberdayaan masyarakat dalam bentuk layanan atau pembuatan produk karya 

pengabdian yang dipersiapkan bagi peningkatan kapasistas masyarakat desa / 

kelurahan di wilayah lokasi KKN mahasiswa masing-masing.  

F. Macam-Macam Program KKN  

Program individual mahasiswa KKN dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam 

program, yaitu; 

1. Program Pokok 

a. Program Pokok adalah program yang dirumuskan sesuai dengan Bidang / 

Tema program / judul (Proposal) yang diajukan setiap mahasiswa peserta 

KKN. 

b. Program pokok merupakan program yang harus dilaksanakan oleh setiap 

mahasiswa KKN. Mahasiswa yang bersangkutan bertanggungjawab penuh 

atas program tersebut baik secara ilmiah maupun operasional (kegiatan 

lapangan). 

2. Program Tambahan 

Program Tambahan adalah program yang sangat dibutuhkan 

masyarakat di luar Bidang Kegiatan yang telah disepakati oleh mahasiswa 

peserta KKN Bersama mitra kerja dilapangan. Program Tambahan merupakan 

program yang menjadi tanggungjawab seorang mahasiswa KKN. Bidang 

program tambahan tersebut bisa linier dengan bidang ilmunya maupun di luar 

bidang ilmu. Hal ini karena ada mahasiswa yang mempunyai ilmu dan 

keterampilan tambahan di luar bidang ilmunya.  

Contoh program ini: 

a. Mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan tema kesehatan 

mengadakan kegiatan penyuluhan dengan tema “Lingkungan Sehat”. 

b. Mahasiswa dari jurusan Manajemen mengadakan kegiatan latihan 

kepemimpinan. 
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Catatan: 

Total waktu yang digunakan untuk melaksanakan program pokok dan 

tambahan bagi setiap mahasiswa adalah minimal 288 jam, minimal 70% 

untuk program pokok dan maksimal 30% untuk program tambahan. Total 

waktu kerja efektif = 288 jam Pembagian waktu kerja Program pokok 

(70% x 288 jam) = 201,6 jam Program tambahan (30% x 288 jam) = 86,4. 

H. Pendanaan 

Dana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan KKN bersumber dari 

mahasiswa peserta KKN, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, CSR-

BUMN dan atau perusahaan swasta serta dari sumber lain yang sah baik dalam 

maupun luar negeri. Dana tersebut dialokasikan secara maksimal dalam pelaksanaan 

kegiatan KKN. 

I. Sosialisasi  

1. Internal 

Sosialisasi   ini   dimaksudkan untuk memberikan informasi   tentang 

lingkup tujuan dan sasaran adanya kegiatan KKN.  Sosialisasi ini akan 

dilaksanakan kepada semua pihak di lingkungan  Universitas Widya Gama 

Mahakam  Samarinda.  Sehubungan dengan hal itu maka Kepala Biro, Kepala 

Lembaga, Dekan dan semua ketua program studi di lingkungan Universitas 

Widya Gama Mahakam Samarinda menjadi penghubung antara Panitia 

Pelaksana KKN dengan mahasiswa.  

2. Eksternal 

Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang 

kegiatan KKN kepada Pemda, dan instansi lain maupun stakeholders lainnya 

yang akan menjadi mitra kegiatan KKN agar dapat mempersiapkan pelaksanaan 

KKN diwilayahnya. Kerjasama ini meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, 

monitoring dan evaluasi. 

J. Kerjasama 

KKN hanya akan berhasil apabila ada kerjasama yang baik antar intra 

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda maupun antara Universitas Widya 
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Gama Mahakam Samarinda dengan pihak Pemda maupun instansi mitra lainnya 

dalam dan luar negeri. Kerjasama yang harmonis akan membantu menciptakan 

kelancaran komunikasi dan penyelesaian permasalahan yang menjadi bidang 

kegiatan KKN.  Kerjasama ini juga membuka jalan rintisan menuju tercapainya 

tujuan dan sasaran KKN sebaik-baiknya.  Kerjasama diwujudkan dalam bentuk 

penandatanganan MoU   antara Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda 

dengan mitra kerja yang telah menjalin kerja sama. 
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BAB II 

PENGELOLAAN KKN  

 

 

Lembaga Pengelola 

Penyelenggaraan Program KKN oleh Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan dilaksanakan oleh panitia 

pelaksana kegiatan KKN.  Kepanitiaan dibentuk melalui SK Rektor yang terdiri dari: 

1. Ketua Pelaksana KKN dibantu Sekretaris 

Ketua panitia KKN dibantu Sekretaris memiliki tugas dan wewenang: 

a. Merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan 

mengevaluasi serta mengembangkan pelaksanaan KKN  

b. Menyusun laporan pelaksanaan KKN sebagai bentuk pertanggungjawaban 

kepada ketua LPPM Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda 

2. Divisi Kerjasama dan Pengembangan 

Divisi Kerjasama dan Pengembangan memiliki tugas dan wewenang: 

a. Merencanakan dan melakukan kerjasama dengan mitra kerja dalam penerapan 

dan pengembangan IPTEKS untuk masyarakat binaan, baik di lingkungan 

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda maupun pemerintah (pusat / 

daerah), swasta dalam dan luar negeri.  

b. Menjalin kerjasama dengan pihak internal dan eksternal dalam rangka penerapan 

dan pengembangan IPTEKS dan   pemberdayaan   serta penguatan potensi 

masyarakat. 

c. Inventarisasi dan memformulasikan hasil-hasil KKN untuk tema-tema riset.  

3. Divisi Operasional dan Monitoring  

Divisi Operasional dan Monitoring memiliki tugas dan wewenang: 

a. Menyusun perencaan dan pelaksanaan operasional KKN yang meliputi: 

1) Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan KKN  
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2) Menentukan lokasi dan mengurus perizinan dan koordinasi dengan 

Pemda/pihak terkait sesuai dengan tujuan dan sasaran KKN.  

3) Mengkoordinasikan tahapan operasional KKN dengan mahasiswa, Dosen 

Pembimbing Lapangan (DPL), dan pihak pemda setempat. 

b. Menyusun perencanaan  dan pelaksanaan  monitoring program  KKN, meliputi: 

1) Menyusun borang dan melakukan monitoring program kerja KKN untuk 

keperluan evaluasi keberhasilan program KKN sesuai dengan indikator tema 

yang dikembangkan bersama dengan pihak eksternal terkait dengan 

kerjasama kelembagaan. 

2) Melakukan monitoring pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Dosen  

pembimbing/Tim  pengelola KKN sesuai  dengan borang monitoring yang 

tersedia dari lembaga /instansi penyandang dana tersebut baik dari 

internal/eksternal  

4. Divisi Pembekalan dan Evaluasi. 

Divisi Pembekalan dan Evaluasi memiliki tugas dan wewenang: 

a. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembekalan  KKN, meliputi: 

1) Menyusun materi pembekalan untuk mahasiswa sesuai dengan tujuan dan 

sasaran pelaksanaan KKN. 

2) Merencanakan dan melaksanakan pembekalan kepada mahasiswa peserta 

KKN bersama dengan Dosen Pembimbing Lapang (DPL) 

b. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan evaluasi KKN mahasiswa, meliputi: 

1) Menjadwalkan tahapan evaluasi pelaksanaan KKN yang dilakukan oleh 

mahasiswa. 

2) Menilai proses pembekalan mahasiswa KKN. 

3) Menyusun/mengevaluasi pelaksanaan KKN yang dilakukan oleh 

mahasiswa. 

4) Melakukan evaluasi kedisiplinan kegiatan mahasiswa pelaksanaan KKN 

yang dilakukan oleh mahasiswa dilokasi dan mengkoordinasikan dengan 

hasil evaluasi dosen pembimbing, mitra dan aparat pemda. 
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BAB III 

TAHAPAN KEGIATAN KKN   

 

 

A. Persiapan 

Tahapan persiapan KKN terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu rapat koordinasi 

dengan seluruh pejabat struktural yang berkaitan  dilingkungan Universitas Widya Gama 

Mahakam dalam penetapan maksud, tujuan dan sasaran serta wilayah yang akan terpilih 

sebagai tempat pelaksanaan KKN, prosesi pendaftaran KKN yang dilakukan di Prodi 

masing-masing fakultas, penetapan peserta KKN dan Dosen Pembimbing Lapangan 

(DPL), wilayah dan DPL, rapat koordinasi dengan seluruh DPL untuk membahas tugas 

dan tanggung jawab DPL, pembimbingan secara tekhnis DPL, pembekalan/ santiaji 

kepada seluruh peserta KKN dan DPL.  

1. Penetapan Maksud, Tujuan dan Sasaran KKN 

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, mengundang seluruh pejabat 

struktural yang terkait dengan kegiatan KKN untuk rapat koordinasi dalam 

memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Penentuan maksud, tujuan dan sasaran kegiatan yang dapat menjadi pilihan 

pada pelaksanaan KKN disediakan oleh LPPM, dengan dasar pertimbangan 

situasi dan kondisi desa calon binaan Widya Gama Mahakam Samarinda dan 

BUMN dalam program KKN, lembaga, DPL, mitra atau  pihak mahasiswa 

sebagai peserta KKN. 

b. Penentuan waktu pelaksanaan kegiatan  KKN yang akan disesuaikan dengan 

kondisi akademik Program Study di masing-masing fakultas, berdasarkan 

referensi dari kalender akademik yang telah ditetapkan oleh BAAK.  Waktu 

pelaksanaan kegiatan KKN yang telah disetujui, akan diinformasikan ke 

Mahasiswa melalui web http://kkn.uwgm.ac.id/  dan brosur ke masing-masing 

Fakultas / Prodi di lingkungan Widya Gama Mahakam Samarinda. 
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2. Proses Pembekalan dan Program Kegiatan 

a. Proses pembekalan kepada mahasiswa utamanya dilakukan oleh Panitia KKN 

pada saat santiaji / pembekalan materi pembekalan disesuaikan berdasarkan 

maksud, tujuan dan sasaran serta kebutuhan materi kegiatan KKN serta 

pembekalan moral / etika bermasyarakat. Apabila pembekalan yang sudah 

dilakukan masih dianggap kurang memadai, maka pembekalan tambahan 

dilakukan oleh DPL. 

b. Masing-masing Mahasiswa mempersiapkan Judul Pelaksanaan Kegiatan 

KKN, baik secara tekhnis maupun non teknis pada pengelola KKN (LPPM), 

selanjutnya judul pelaksanaan kegiatan dapat dikordinasikan dievaluasi 

kelayakan persiapan pelaksanaan KKN oleh DPL masing-masing mahasiswa 

peserta KKN. 

3. Penempatan Peserta KKN 

Mahasiswa peserta KKN ditempatkan di lokasi KKN berdasarkan lokasi yang telah 

diajukan , disetujui dan ditetapkan pada rapat koordinasi LPPM dengan seluruh 

pejabat struktural yang terkait dilingkungan Universitas Widya Gama Mahakam 

Samarinda. 

a. Pelepasan mahasiswa peserta KKN dapat dilakukan oleh Rekor / Gubernur / 

Walikota /  Bupati / perusahaan.  

b. Jadwal pelepasan mahasiswa KKN ditetapkan oleh pengelola KKN 

B. Pelaksanaan 

Kuliah Kerja Nyata V edisi 2 Covid-19 ini pelaksanaannya berlangsung selama 1 

bulan, yakni mulai tanggal 02 -31 Agustus 2021. Pelaksanaan KKN terdiri atas beberapa 

kegiatan, yaitu sosialiasi / advoksi maksud, tujuan dan sasaran kegiatan KKN kepada 

masyarakat / tokoh masyarakat / pemerintah setempat, penyusunan rencana aksi, 

pelaksanaan kegiatan, pembimbingan, dan penarikan mahasiswa. 
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1. Peserta  

Peserta KKN IV Edisi COVID-19 adalah mahasiswa program S-1 Universitas 

Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah melakukan registrasi melaui link ; 

http://kkn.uwgm.ac.id/  

2. Sosialisasi/advokasi Kegiatan KKN 

Awal pelaksanaan KKN adalah melakukan sosialisasi/advokasi maksud, 

tujuan dan sasaran kegiatan KKN kepada masyarakat melalui kegiatan temu warga 

atau pimpinan lokasi setempat baik secara offline maupun online. 

3. Pelaksanaan Kegiatan 

a) Mahasiswa melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan perminggu 

yang telah disusun dan disepakati. 

b) Mahasiswa wajib membuat jurnal harian dan laporan akhir 

4. Pembimbingan Lapangan oleh DPL 

a) DPL harus melakukan visitasi lapangan minimal 2 kali selama masa KKN baik 

secara offline maupun online.  

b) Setiap kunjungan lapangan DPL, mengidentifikasi tantangan, hambatan, peluang 

dan potensi yang dimiliki oleh tiap mahasiswa. 

5. Pembuatan Laporan 

Laporan pelaksanaan dimaksud sebagai sarana penyampaian informasi tentang 

kegiatan KKN dan pertanggungjawaban program kegiatan yang dilakukan. Laporan 

pelaksanaan KKN disusun secara individu setelah pelaksanaan kegiatan KKN selesai, 

paling lambat 1minggu setelah kegiatan KKN selesai. 

6. Pembuatan Artikel Pengabdian kepada Masyarakat 

Tiap mahasiswa di masing-masing desa/kelurahan tetap harus memenuhi 

kewajiban untuk membuat laporan akhir hasil kegiatan KKN dan 1 artikel Jurnal 

Pengabdian Masyarakat sesuai dengan penduan dan bimbingan DPL Masing-masing. 

C. Penilaian 

Oleh karena KKN ditetapkan sebagai mata kuliah wajib intrakulikuler, maka 

penilaian terhadap mahasiswa dilakukan secara akademik. Penilaian akademik meliputi 
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tiga ranah yaitu pengetahuan (cognitive), sikap (affective), dan keterampilan 

(psychomotoric). Kegiatan KKN dilakukan dalam rangkaian proses yang memiliki 

beberapa tahapan kegiatan, mulai dari penyusunan program, pelaksanaan program, dan 

laporan pelaksanaan. Adapun komponen penilaian, bobot komponen dan nilai akhir 

diuraiakan sebagai berikut :  

1. Penilai  

Penilai oleh DPL (Dosen Pembimbing Lapangan).  

2. Komponen Penilaian  

Komponen yang dinilai meliputi kesesuaian program kerja dengan masyarakat 

setempat, kinerja mahasiswa (KM), laporan pelaksanaan (LP) dan Artikel Jurnal 

Pengabdian kepada Masyarakat.  

a. Program Kerja (proker)  

Proker ini berisi rencana pelaksanakan kegiatan yang telah disosialisasikan dan 

didiskusikan dengan berbagai pihak. Penilaian dilakukan oleh DPL.  

b. Kinerja Mahasiswa (KM)  

Komponen ini meliputi : disiplin, kerjasama, penghayatan dan pelaksanaan 

program. Penilaian dilakukan oleh DPL.  

1) Disiplin (DS) yaitu  

a) Kepatuhan terhadap waktu penyelesaian kegiatan pengabdian 

selama pelaksanaan KKN  

b) Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku  

2) Kerjasama (KS) yaitu 

a) Kemampuan mengadakan kerjasama di lingkungan masyarakat 

dilokasi KKN masing-masing  

b) Kemampuan mengadakan kerjasama dengan stakeholder (pejabat, 

masyarakat)  

c) Kemampuan mengadakan kegiatan yang dihubungkan dengan 

bidang lain (interdisipliner) 
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3) Penghayatan (PH) yaitu  

a) Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan 

kondisi dilokasi  

b) Kemampuan dalam melakukan pendekatan terhadap 

masyarakat dalam segala norma dan sistem nilainya  

c) Kemampuan untuk tanggap terhadap permaslahan yang ada 

dilokasi KKN  

4) Pelaksanaan Program (PP) yaitu  

a) Kemampuan atau keberhasilan memanfaatkan dan menggali 

potensi, mengungkap serta menyelesaikan permasalahan  

b) Keterampilan untuk melaksanakan program pengembangan dan 

pembangunan yang relevan.  

c) Kemampuan mengevaluasi keberhasilan program yang telah 

dilakukan  

c. Laporan Pelaksanaan (LP)  

Laporan ini berisi pelaksanaan kegiatan yang telah disusun dan dianalisis 

keberhasilan program yang meliputi peluang, kendala dan solusi. 

Penilaian dilakukan oleh DPL.  

d. Artikel Jurnal Pengabdian  

Full Paper artikel jurnal pengabdian minimal 8 hal dan maksimal 15 hal, 

Template Artikel Jurnal Pengabdian dapat di lihat dilamiran dan seluruh 

tugas (laporan dan artikel) Penilaian dilakukan oleh DPL.  
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3. Bobot Penilaian  

Bobot Penilaian KKN disajikan sebagai berikut:  

NO KOMPONEN BOBOT 
NILAI (%) 

1 Program Kerja (Proker)  10 
2 Kinerja Mahasiswa (KM)  

a. Disiplin 
b. Kerjasama 
c. Penghayatan 
d. Pelaksanaan Program  

20 

3 Laporan Pelaksanaan (LP)  

a. Sistematika Laporan 
b. Kelengkapan Materi Laporan c. 
Ketepatan Waktu Laporan  

60 

4 Artikel Jurnal Pengabdian 10 
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BAB IV 

EVALUASI PROGRAM KKN  

 

 

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari suatu 

pelaksanaan program. Dengan monitoring dan   evaluasi dapat diketahui berbagai hal kegiatan 

yang menyangkut perencanaan, proses pelaksanaan dan hasil yang dicapai maupun dampak 

yang ditimbulkan.  

Monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari pengelolaan dan pengembangan program 

KKN dilakukan melalui jaringan evaluative dalam keseluruhan pengelolaan dan upaya 

pengembangannya. Evaluasi perlu dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan KKN guna 

pengendalian dan pengarahan agar pencapaian tujuan tidak menyimpang dari rencana yang telah 

ditetapkan. Sementara terhadap hasil serta dampak yang ditimbulkan berguna bagi penilaian 

program yaitu mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai, faktor kendala dan pendukung yang 

ada, efisiensi dan efektifitas program, serta pengaruh-pengaruh lain yang ditimbulkan akibat 

pelaksanaan program KKN. Evaluasi Kegiatan KKN dilakasanakan oleh panitia pelaksana 

KKN. Kegiatan ini dilakukan pada setiap akhir periode kegiatan KKN dan pada setiap akhir 

tahun akademik. Evaluasi ini meliputi hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan,   

pelaksanaan  tahapan  kegiatan, termasuk penyusunan laporan dan penilaiannya. Hasil evaluasi 

ini dapat digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan dampak yang ditimbulkan baik 

terhadap mahasiswa maupun terhadap masyarakat, yaitu perkembangan kepribadiaan 

mahasiswa (personality development), pemberdayaan masyarakat (community empowerment) 

dan perkembangan kelembagaaan (institutional development) yang terkait. 

Bahan evaluasi dapat diperoleh dari laporan tertulis sebagai bentuk 

pertanggungjawaban ilmiah dan manajerial atas semua kegiatan KKN yang telah dilakukan. 

Berdasarkan laporan itu, diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan KKN, kelayakan 

program, dan besarnya partisipasi masyarakat baik dalam bentuk pemikiran, tenaga dan dana. 
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LAMPIRAN 1 
JADWAL KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)  V 

LPPM UWGM TAHUN 2021 

No Tanggal Agenda 
1. 05 Mei - 30 Juni 2021 Pembayaran KKN Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu 

rupiah) via Bank Mandiri an. Yayasan Pembina Pendidikan 
Mahakam Samarinda No Rek. (008) 148-000-3488-999 

2. 05 Mei – 30 Juni 2021 Mahasiswa Registrasi Pendaftaran KKN V Edisi 2 Covid -19  
Link. http://kkn.uwgm.ac.id/ 

  3. 05 Mei – 30 Juni 2021 Verifikasi Pendaftaran KKN V Edisi 2 Covid - 19  
4. 05 Mei – 30 Juni 2021 Mahasiswa Upload Syarat Dokumen KKN V Edisi 2 Covid - 19 

diportal KKN masing-masing 
5. 05 Mei – 30 Juni 2021 Verifikasi Dokumen syarat Dokumen KKN V Edisi 2 Covid - 19 
6. 05 Juli 2021 Pengumuman Penetuan DPL dan Lokasi Penempatan sesuai 

dengan permohonan oleh Mahasiswa 
7. 26 Juni 2021 Rapat DPL 
8. 28 Juni – 03 Juli 2021 Pendaftaran DPL KKN edisi 2 Covid -19  
9. 03 Juli 2021 Santiaji KKN V edisi 2 Covid-19 
10. 05-16 Juli 2021 Koordinasi dengan DPL Masing-masing 
11. 03 Mei 2021 Unduh Buku Panduan Pelaksanaan KKN V edisi 2 Covid -19 

tahun 2021 di  
12. 02 – 31 Agustus 2021 Pelaksanaan kegiatan KKN V tahun 2021 
13. 02 – 31 Agustus 2021 Monitoring kegiatan mahasiswa di lapangan dilaksanakan oleh 

DPL masing-masing secara online 
14 01-11 September 2021 Pengumpulan Laporan dan artikel Pengabdian softcopy KKN V 

Edisi 2 Covid - 19 tahun 2021. Dapat dikumpulkan, yaitu :  
a. Email DPL masing-masing  
b. Link portal KKN mahasiswa masing-masing dan akan 

diverivikasi panitia KKN 
15 13-18 September 2021 • Pengumpulan Nilai KKN di portal DPL dan lembar nilai KKN 

ke alamat email kkn@uwgm.ac.id  
• Pembagian membagikan sertifikat online dari DPL masing-

masing 
 

 

 



 
 

KKN V EDISI 2 COVID-19 TAHUN 2021  
TEMA  

“ UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 MENUJU ERA NEW NORMAL “ 

26 

LAMPIRAN 2 

TUGAS DAN FUNGSI DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN 

DPL adalah dosen dari berbagai program studi yang direkomendasikan oleh fakultas dan 

ditugaskan oleh Rektor untuk menjadi pembimbing mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan 

fungsi dalam program KKN V Edisi 2 Covid -19 tahun 2021. Tugas dan fungsi DPL, adalah:  

1. Mengikuti jadwal kegiatan KKN V Edisi 2 Covid -19 tahun 2021.  

2. Mendampingi mahasiswa bimbingannya secara individual dalam melakukan koordinasi 

dengan sasaran program dan mitra, mengorganisasikan dengan mahasiswa yang lain 

yang menjadi bimbingannya, merumusankan program KKN V Edisi 2Covid -19 tahun 

2021 dan persiapan teknis lainnya sebelum pelaksanaan program.  

3. Mengakomodir mahasiswa bimbingan dilokasi pelaksanaan KKN V Edisi 2 Covid -19 

tahun 2021 masing-masing. Membimbing mahasiswa secara individual menggunakan 

media sosial /online  atau pun offline selama melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja 

Nyata.  

4. Melakukan koordinasi dan kemitraan dengan semua lembaga terkait dalam rangka 

mendukung program KKN I Edisi 2 Covid -19 tahun 2021 di masa pandemi Covid-19 

menggunakan media sosial /on line atau pun offline. 

5. Bimbingan dalam identifikasi awal fenomena di wilayah sebagai referensi dalam 

pembuatan program kerja (proker) selama satu bulan kedepan.  

6. Memantau, mangarahkan dan memberi motivasi setiap pelaksanaan kegiatan proker.  

7. Memantau dan mengevaluasi jurnal harian tiap-tiap mahasiswa bimbingannya  

8. Membimbing pembuatan laporan KKN V Edisi 2C ovid -19 tahun 2021 individual 

dalam bentuk laporan dan artikel pengabdian kepada masyarakat melalui media 

sosial/on line dan tatap muka pada saat telah berakhirnya pandemik Covid-19 berakhir. 

9. Jika terjadi permasalahan, pembimbing segera menyelesaikan di internal, jika sulit 

diatasi segera laporkan ke pihak pengelola / LPPM  
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10. Memberikan penilaian terhadap mahasiswa bimbingannya berdasarkan format di portal 

KKN dan lembar nilai yang dapat dilihat di buku panduan KKN, lembar nilai dikirim 

ke pihak pengelola pada tanggal 13-18 September 2021 secara online ke alamat email 

kkn@uwgm.ac.id. 

11. Memberikan saran, masukan untuk perbaikan sistem pelaksanaan KKN berikutnya ke 

LPPM.  
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LAMPIRAN 3 

TUGAS DAN KEWAJIBAN MAHASISWA KKN V EDISI 2 COVID -19 TAHUN 2021 

1. Melakukan Registrasi Pendaftaran KKN V Edisi 2 Covid – 19 tahun 2021 melalui 

alamat : http://kkn.uwgm.ac.id/ 

2. Melakukan Upload Dokumen Syarat Pendaftaran KKN V Edisi 2Co vid – 19 tahun 

2021 di Beranda KKN masing-masing.  

3. Mendownload Buku Panduan KKN V edisi 2 Covid -19 di alamat 

http://kkn.uwgm.ac.id/ 

4. Melaksanakan bimbingan dengan DPL secara individual dalam melakukan koordinasi 

dengan sasaran program dan mitra, melakukan dengan mahasiswa yang lain peserta 

KKN, merumusankan program KKN, dan persiapan teknis lainnya sebelum 

pelaksanaan program.  

5. Melakukan koordinasi dan kemitraan yang terkait dalam rangka mendukung program 

KKN V edisi 2 covid -19 tahun 2021.  

6. Menyusun program KKN  

7. Melaksanakan KKN dengan melaksanakan program yang telah direncanakan 

menggunakan media sosial/on line dan media edukasi lainnya.  

8. Menyusun laporan individu dan mengupload laporan ke beranda KKN V edisi 2 Covid 

- 19 masing-masing  

9. Mentaati seluruh tata tertib yang telah ditetapkan. 
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LAMPIRAN 4 

FORM PENILAIAN MAHASISWA PESERTA KKN TAHUN 2021  

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA 

 

NAMA DOSEN PEMBIMBING :  

 

Nilai KKN Agkatan V Tahun 2021 

Nilai mahasiswa yang mengikuti KKN V Edisi 2 covid-19 adalah A, B,C, dan E. karena nilai 

diatas adalah berdasarkan psikomotor. 

1. Nilai A : 80 – 100 

2. Nilai B : 70 – 79 

3. Nilai C : 60 – 69 

4. Nilai E : < 60 (tidak lulus) 

 

 

 

 

 



 
 

KKN V EDISI 2 COVID-19 TAHUN 2021  
TEMA  

“ UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 MENUJU ERA NEW NORMAL “ 

30 

LAMPIRAN 5 

KARTU KONSULTASI KKN 

Nama Desa/Kecamatan/Kab  :  

Nama mahasiswa    :   

Pertemuan ke Tgl Materi Diskusi Simpulan Diskusi 
Tanda 

Tangan DPL 
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Samarinda, ………………2021 

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 

    

   

(     ) 
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LAMPIRAN 6 

KOP SURAT  

 

SURAT KETERANGAN 

MENGIKUTI KULIAH KERJA NYATA (KKN) 

TAHUN 2021 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : Hj. Purwati, SP., MP 

NIK   : 2003 071 085 

Jabatan   : Kepala LPPM UWGM Samarinda 

Dengan ini menerangkan bahwa : 

Nama   : 

NIM/NPM  : 

Prodi   : 

Fakultas  : 

benar mahasiswa tersebut mengikuti kuliah kerja nyata  (KKN) di Kota Samarinda Tahun 2021 

di Kecamatan/Kelurahan..............................., selama 1 bulan, per tanggal 02 Agustus - 31 

Agustus 2021.  

Demikian surat keterangan ini kami buat, ntuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Samarinda,............................2021 

Kepala LPPM, 

 

 

Hj. Purwati, SP., MP 

NIK 2003 071 085 

Catatan 

*Surat Keterangan ini diserahkan kepada Perusahaan/Instansi tempat bekerja mahasiswa yang 

bersangkutan* 
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LAMPIRAN 7 

Samarinda,............................2021 

Lampiran  : 

Perihal  : Permohonan Izin 

Kepada  

Yth. Kepala LPPM UWGM 

di 

Samarinda 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : 

NIM/NPM : 

Fakultas  : 

Kelompok : 

Kelurahan : 

Dengan ini mengajukan permohonan izin untuk keperluan..................................................... 

selama............, terhitung tanggal.............s/d................2021. 

Demikian permohonan izin ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya. 

 

Mengetahui  

Dosen Pembimbing Lapangan      Yang Bermohon, 

 

 

....................................      ............................... 

 

Catatan; 
Surat Izin dibuat sebanyak 3 rangkap dan serahkan kepada 

1. Kepala LPPM/Tim Penyelenggara KKN 
2. Dosen Pembimbing Lapangan 
3. Ketua Kelompok KKN 
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LAMPIRAN 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TATA TERTIB DAN JURNAL HARIAN 
MAHASISWA KKN V EDISI 2 COVID -19  

 

NAMA MAHASISWA  :  

NPM             :  

LOKASI KKN  :  

 ALAMAT & NO. HP  : 

 

 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA 

TAHUN AJARAN 2020-2021  
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TATA TERTIB PESERTA KKN V EDISI 2 COVID-19 TAHUN 2021 

1. Masing – masing Mahasiswa membuat absensi, buku kegiatan harian (Jurnal Harian) 

2. Selama kegiatan KKN di harapkan menjaga etika, salam, sapa, sopan, santun, ramah 

terhadap masyarakat, tokoh masyarakat, struktur pemerintah dan anggota masyarakat 

lainnya.  

3. Pakaian dan Atribut; 

a. Berpakaian yang rapi, sopan dan bawahan tidak boleh di atas lutut 

“Kecuali, Bagi laki-laki di saat berolahraga” 

b. Untuk selalu menggunakan tanda pengenal saat bepergian terutama saat 

melaksanakan kegiatan KKN 

c. Tidak berlebihan menggunakan perhiasan atau barang berharga lainnya 

d. Dilarang menggunakan tindik atau anting-anting bagi laki-laki. 

e. Dilarang mewarnai rambut selain warna hitam 

f. Tidak berambut panjang bagi laki-laki dan senantiasa menjaga kerapian selama 

dilapangan.  

4. Almamater digunakan saat kegiatan Desa, seperti: Penyuluhan, Kunjungan ke kantor 

pemerintahan dan kegiatan formal lainnya. 

5. Tidak merokok, tidak vapping (rokok electric), minum – minuman keras dan tidak 

membuat keributan yang mengganggu ketentraman masyarakat (berlaku bagi 

mahasiswa dan pembimbing) apabila melanggar, dapat diusir atau diberhentikan 

dengan paksa dan dicoret dalam daftar nama sebagai peserta KKN tahun ajaran 2021 

6. Batas waktu pengumpulan laporan KKN V Edisi 2 covid-19 tahun 2021 pada tanggal 

11 September 2021 , apabila terlambat dianggap tidak mengikuti pelaksanaan KKN. 

Catatan 

• Hal – hal penting lainnya akan di beritahukan kepada DPL masing-masing. 

• Bagi  yang  melanggar tatatertib di atas akan mendapatkan sanksi dari DPLKKN, baik 

secara  lisan atau tertulis 

• Jika masih melanggar akan di tindaklanjuti oleh pihak pengelola (LPPM) 
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JURNAL HARIAN MAHASISWA KKN TAHUN 2021 

 
No. 

Hari/ 
Tanggal Uraian Kegiatan Waktu 

TTD/ Paraf  
Kepala 

Lurah/Desa/ 
Kepala dusun/ 

Pimpinan 
1     

2   
 

  

3     

4     

5   
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JURNAL HARIAN MAHASISWA KKN TAHUN 2021 

 

No. Hari/ 
Tanggal Uraian Kegiatan Waktu 

TTD/ Paraf  
Kepala 

Lurah/Desa/ 
Kepala dusun/ 

Pimpinan 

6     

7     

8     

9   

 

  

10    
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JURNAL HARIAN MAHASISWA KKN TAHUN 2021 

 

No. 
Hari/ 

Tanggal 
Uraian Kegiatan Waktu 

TTD/ Paraf  

Kepala 

Lurah/Desa/ 

Kepala dusun/ 

Pimpinan 

11   

 

 

 

 

  

12   

 

  

13     

 

 

14     

15     
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JURNAL HARIAN MAHASISWA KKN TAHUN 2021 

 

No. 
Hari/ 

Tanggal 
Uraian Kegiatan Waktu 

TTD/ Paraf  

Kepala 

Lurah/Desa/ 

Kepala dusun/ 

Pimpinan 

16   

 

  

17     

 

 

18     

19     

20     
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JURNAL HARIAN MAHASISWA KKN TAHUN 2021 

 

No. Hari/ 
Tanggal Uraian Kegiatan Waktu 

TTD/ Paraf  
Kepala 

Lurah/Desa/ 
Kepala dusun/ 

Pimpinan 

21     

22   

 

 

 

 

  

23   

 

  

24     

25     
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JURNAL HARIAN MAHASISWA KKN TAHUN 2021 

No. 
Hari/ 

Tanggal 
Uraian Kegiatan Waktu 

TTD/ Paraf  

Kepala 

Lurah/Desa/ 

Kepala dusun/ 

Pimpinan 

26     

27     

28     

29     

30   

 

  

 

 

Samarinda , .............Agustus 2021 

Mengetahui, 

RT/Lurah/ Kepala Desa/ Pimpinan 

 

________________________________ 

NIP. 

 

Dosen Pembimbing Lapangan 

 

               _____________________ 

               NIDN. 
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LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) 

JUDUL 

“……………..” 

DI KELURAHAN ……………….. RT ………… 

SAMARINDA TAHUN 2021 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Disusun Oleh: 

NAMA ………. 

NPM …….. 

 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PEGABDIAN MASYARAKAT 

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA 

2021 
 

UKURAN LOGO 
WIDYA GAMA 

Tinggi 5CM 
Lebar 5.03cm 
Posisi center 

 

Tipe huruf Time 
new roman  

Ukuran tulisan 12  
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HALAMAN PENGESAHAN 

 

 

Dengan telah selesainya seluruh program kerja yang kami rencanakan dalam kegiatan 

KKN, yang dilaksanakan sejak tanggal 02 – 31 Agustus tahun 2021. Dengan Judul 

“…..”, dilokasi KKN ……… 

 

 

Nama Mahasiswa NPM Tanda Tangan 

…………………………….. …………………….         ......................... 

 

Telah menyelasaikan laporan kegiatan kami selama dilokasi KKN V Edisi 2 Covid-19 

tahun 2020-2021 di ...................... 

 

............................................ , ............................... 

 

Mengetahui, 

RT/ Lurah/ Kepala Desa/ Pimpinan  

 

 

           ____________________________ 

           NIP.                                                                                          

 

Dosen Pembimbing Lapangan 

 

 

             ________________________ 

             NIDN. 

 

STEMPEL 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah 

melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penyusunan laporan pelaksanaan program kerja 

pada kuliah kerja nyata (KKN)  ini dapat kami selesaikan.  Laporan ini disusun sebagai 

salah satu syarat administrasi  untuk memperoleh nilai KKN V Edisi 1 Covid-19 2021    

pada semester ini.  Laporan kegiatan pelaksanaan program kerja  ini dapat kami  

selesaikan berkat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.  

Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada;  (yang ikut berpartisipasi membantu, mulai dari yang tertinggi pangkat/ jabatan 

hingga masyarakat umum) 

Saya menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, sehingga kami 

mengharapkan kritik dan saran serta masukan yang bersifat membangun untuk 

perbaikan laporan KKN ini. 

Samarinda, 30 Agustus 2021 

 

Penulis  
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DAFTAR ISI 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  .............................................................................................. 1 

B. Rumusan Program  Kerja  .............................................................................. 1 

C. Tujuan ............................................................................................................ 2 

D. Manfaat .......................................................................................................... 2 

BAB II  TARGET DAN LUARAN  

A. Gambaran Umum Lokasi KKN 

B. Sasaran Proker  

C. Teori / Bahan Kajian yang berkaitan dengan kegiatan kerja KKN 

BAB III METODE  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan  

B. Penutup  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN  
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BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan hal-hal sebagai berikut; Uraian tentang latar belakang pelaksanaan 

proker dan tujuan dalam pelaksanaan proker, Pendahuluan memuat narasi latar 

belakang, fokus masalah, tujuan dari PROKER KKN yang dilakukan serta manfaat dan 

potensi dengan merujuk dari berbagai sumber pustaka, pandangan singkat dari para 

penulis/peneliti lain yang pernah melakukan pembahasan topik terkait untuk 

menerangkan kemutakhiran dan kreativitas substansi penelitian (Times New Roman 12 

normal). hasil sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat, hasil observasi dan 

identifikasi masalah yang menjadi referensi program kerja (proker) di tengah-tengah 

masyarakat, uraian dasar penetapan proker, rumusan proker, tujuan dan sasaran proker.  

Sistematika pengetikan menggunakan huruf Times New Roman dengan ukuran 12,  

spasi 1,5cm, margin rata kiri, kanan, atas dan bawah 3cm. 

 

BAB II   TARGET DAN LUARAN 

Bab ini berisikan hal-hal sebagai berikut; Jumlah penduduk, karakteristik penduduk 

(pekerjaan, kelompok usia, distribusi jenis kelamin),   fasilitas dan prasaran yang 

dimiliki, sarana pelayan pemerintahan yang letaknya dilokasi pelaksanaan KKN, 

organisasi masyarakat yang ada, denah/ map lokasi KKN. Uraian tentang luaran utama 

yang ingin dicapai serta rincian data/informasi yang mendukung kualitas luaran utama. 

BAB III   METODE 

Uraian cara/metode yang digunakan untuk mendapatkan tiap-tiap data atau informasi 

yang ditargetkan dalam pelaksanaan PROKER KKN. Secara umum, metode berisi 

tentang bagaimana survei/observasi/pengukuran/eksperimen dilakukan termasuk 

waktu, lama, dan tempat. Disamping itu juga menjelaskan bahan dan alat yang 

digunakan, teknik untuk memperoleh data/informasi, serta cara pengolahan data dan 
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analisis yang dilakukan. Acuan (referensi) harus dimunculkan jika metode yang 

ditawarkan kurang dikenal atau unik (Times New Roman 12 normal).  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uraian singkat tentang luaran atau data yang telah dihasilkan serta persentase hasilnya 

terhadap keseluruhan data yang menjadi target kegiatan, Serta Bab ini berisikan hal-hal 

sebagai berikut; 1). Program utama, proker yang terlaksana, masalah, hambatan, 

tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan proker. 2). Program tambahan, 

masalah, hambatan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan program 

tambahan. Jejaring kemitraan dan peran serta masyarakat  disetiap kegiatan yang 

dilaksanakan. 3). Program unggulan kelompok (keunikan/hal baru yang dihasilkan 

kelompok). Sistematika pengetikan menggunakan huruf Times New Roman dengan 

ukuran 12,  spasi 1,5cm, margin rata kiri, kanan, atas dan bawah 3cm. 

 

BAB IV   PENUTUP  

Bab ini berisikan ringkasan dan saran dari pembahasan,  disusun dan diurut berdasarkan 

nomor bagian yang dianggap penting. Sistematika pengetikan menggunakan huruf 

Times New Roman dengan ukuran 12,  spasi 1,5cm, margin rata kiri, kanan, atas dan 

bawah 3cm. 

 

BAB V DAFTAR PUSTAKA 

Berisi informasi tentang sumber pustaka yang telah dirujuk dalam tubuh tulisan. Setiap 

pustaka yang dirujuk dalam naskah harus muncul dalam daftar pustaka. Format 

perujukan pustaka mengikuti Harvard style (nama belakang, tahun dan diurutkan 

berdasar abjad). (Times New Roman 12 normal)  
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LAMPIRAN 

  Lampiran berupa; laporan keuangan pelaksanaan program, foto, tabel dll di 

posisi center. Berikut contoh dokumentasi  

 
Keterangan tabel, foto,ataupun lampiran lainnya di bawah seperti ini dengan 

huruf times new roman ukuran 10 posisi center spasi 1 atau single dan bold 
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Judul (….) 

(huruf Times New Roman 12 cetak tebal, maksimal 20 kata, huruf kapital dan 
tidak disingkat); jarak 1 spasi; Judul hendaknya menggambarkan isi pokok 

tulisan secara ringkas dan jelas. Judul tidak harus sama dengan judul proposal 
kegiatan 

Nama penulis 
Email.  

PG SD FKIP UWGM Samarinda 
Nama DPL 

Email. 
PG PAUD FKIP UWGM Samarinda 

 
Abstrak 
(satu halaman Abstrak/Abstract, huruf Times New Roman 11 cetak tebal dan miring); 
Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia. Juga disertakan abstract ditulis dalam bahasa 
Inggris cetak miring. Ditulis dalam satu alinea, spasi tunggal, berisi tidak lebih dari 250 
kata dan merupakan intisari seluruh tulisan yang meliputi: latar belakang penelitian 
(Introduction), tujuan (Objectives), metode (Methods), hasil (Results) dan kesimpulan 
(Conclusion). Ditulis dengan jarak baris 1,0 spasi. Dibawah abstrak disertakan 3-5 (tiga-
lima) kata-kata kunci (keywords) dengan huruf Times New Roman 11 miring)  
 
Kata kunci : kata kunci (keywords) dengan huruf Times New Roman 11 miring) 
 
Pendahuluan  
Pendahuluan memuat narasi latar belakang, fokus masalah, tujuan dari PROKER KKN 
yang dilakukan serta manfaat dan potensi dengan merujuk dari berbagai sumber 
pustaka, pandangan singkat dari para penulis/peneliti lain yang pernah melakukan 
pembahasan topik terkait untuk menerangkan kemutakhiran dan kreativitas substansi 
penelitian (Times New Roman 12 normal).  
 

Metode  
Secara umum, metode berisi tentang bagaimana survei / observasi / pengukuran / 
eksperimen dilakukan termasuk waktu, lama, dan tempat. Disamping itu juga 
menjelaskan bahan dan alat yang digunakan, teknik untuk memperoleh data/informasi, 
serta cara pengolahan data dan analisis yang dilakukan. Acuan (referensi) harus 
dimunculkan jika metode yang ditawarkan kurang dikenal atau unik (Times New 
Roman 12 normal).  

Format Artikel Pengabdian 



 
 

KKN V EDISI 2 COVID-19 TAHUN 2021  
TEMA  

“ UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 MENUJU ERA NEW NORMAL “ 

50 

Hasil dan pembahasan kegiatan  

Bagian ini menjelaskan tentang data yang diperoleh dari survei/observasi/pengukuran/ 
eksperimen dan analisisnya kegiatan Proker KKN. Data dapat dijelaskan dalam bentuk 
tabel dan atau gambar. Interpretasi dan ketajaman analisis dari penulis terhadap hasil 
yang diperoleh dilapangan, termasuk pembahasan tentang pertanyaan yang timbul dari 
hasil observasi serta dugaan atau temuan yang terjadi dilokasi KKN yang dapat 
bermanfaat untuk kelanjutan bagi pelaksanaan kegiatan Proker KKN mendatang. Hasil 
dan pembahasan juga memuat pemecahan masalah yang berhasil dilakukan, perbedaan 
dan persamaan dari hasil pengamatan terhadap informasi yang ditemukan dalam 
berbagai pustaka (penelitian terdahulu) (Times New Roman 12 normal)  

Penutup  
Kesimpulan  
Saran  
Secara umum kesimpulan dan saran menunjukkan jawaban atas tujuan yang telah 
dikemukakan dalam pendahuluan. (Times New Roman 12 normal)  
 
Daftar Pustaka 
Berisi informasi tentang sumber pustaka yang telah dirujuk dalam tubuh tulisan. Setiap 
pustaka yang dirujuk dalam naskah harus muncul dalam daftar pustaka. Format 
perujukan pustaka mengikuti Harvard style (nama belakang, tahun dan diurutkan 
berdasar abjad). (Times New Roman 12 normal)  
 
Catatan : jumlah halaman ARTIKEL minimal 8 hal dan maksimal 15 hal  
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