


KKN Mandiri merupakan KKN Tematik yang 

difokuskan untuk membantu program 

pemerintah dalam penanganan pandemi

Covid-19 di kediaman atau lingkungan 

masing-masing mahasiswa dan masyarakat

secara luas.

KKN Mandiri



91
Kegiatan Waktu Akses

Pembekalan Mahasiswa 1 – 11 Juni Laman SIKKN

Ujian Pembekalan 12 – 13 Juni Laman SIKKN

Coaching DPL Mulai 1 Juni Laman SIKKN

Upload Proposal 15 – 19 Juni Aplikasi SIKANDO

Upload Berkas 15 – 19 Juni Aplikasi SIKANDO

Pembukaan / Pelepasan 22 Juni
Aplikasi meeting dan 

streaming online

Pelaksanaan KKN 22 Juni – 29 Juli Lokasi KKN

Laman SIKKN: https://sikkn.unib.ac.id

Aplikasi SIKANDO bagi Mahasiswa dan DPL dapat diunduh melalui Laman SIKKN

Lokasi KKN adalah lingkungan di sekitar kediaman peserta KKN



What to Do?

Instal Aplikasi SIKANDO DPL pada ponsel 

Android. Download aplikasi melalui laman 

sikkn.unib.ac.id » Materi KKN » 2. 

SIKANDO UNIB (For DPL) v2.1.

SIKANDO DPL01 Menganalisis dan mengoreksi proposal 

program kerja individu mahasiswa 

bimbingan serta memberi persetujuan.

Proposal02

Memantau pelaksanaan kegiatan dan 

melakukan komunikasi dengan mahasiswa 

secara daring melalui berbagai SIKANDO 

DPL dan berbagai platform daring lainnya.

Koordinasi03 Melakukan pembimbingan dan koreksi 

laporan kemajuan dan laporan akhir 

mahasiswa

Bimbingan04



Login pada aplikasi 

SIKANDO DPL
Buka aplikasi SIKANDO DPL pada ponsel untuk 

memantau aktivitas mahasiswa bimbingan dan 

melakukan komunikasi dengan mahasiswa 

bimbingan.

Username dan password untuk 

login aplikasi SIKANDO DPL 

sama dengan username dan 

password untuk login Portal 

Akademik

Login Information





Memeriksa dan mengoreksi proposal 

program kerja peserta sebelum KKN 

dimulai

Review Proposal

Melakukan koordinasi mingguan 

dengan seluruh mahasiswa 

peserta KKN yang dibimbing 

melalui Aplikasi SIKANDO

Koordinasi Peserta KKN

Memberikan penilaian DPL kepada 

semua mahasiswa bimbingan sesuai 

ketercapaian program peserta

Memberi Penilaian Objektif

Membimbing, mengoreksi, dan 

memberi persetujuan laporan 

kemajuan mingguan dan 

laporan akhir peserta KKN

Membimbing Laporan

Mengontrol dan memonitor secara 

daring terhadap pelaksanaan program 

kerja individu peserta minimal 4 kali 

selama masa KKN

Mengontrol Pelaksanaan Kegiatan

Memberikan bimbingan dan 

arahan kepada mahasiswa dalam 

melaksanakan program kerja 

terkait penanganan Covid-19 

Membimbing Kegiatan Peserta



Mahasiswa membuat Proposal Program Kerja Individu 

yang dibimbing dan diunggah melalui aplikasi SIKANDO. 

Proposal yang diunggah harus mendapat persetujuan DPL.

Setiap DPL membimbing 2 (dua) kelompok yang masing-

masing terdiri dari ±10 mahasiswa.

DPL mengatur mekanisme komunikasi secara daring 

dalam kelompok untuk saling berdiskusi dan berbagi 

informasi mengenai pelaksanaan kegiatan

Mahasiswa menyusun laporan kemajuan mingguan yang 

diupload melalui Aplikasi SIKANDO. DPL menyetujui 

laporan kemajuan yang telah dikoreksi.  

Laporan akhir diunggah melalui aplikasi SIKANDO paling 

lambat 2 minggu setelah KKN selesai.



Peserta KKN wajib membuat 

Proposal Program Kerja 

Individu, Laporan Kemajuan, 

dan Laporan Akhir, mengikuti 

sistematika dan format 

penyusunan yang ditentukan 

dalam Panduan KKN, dan 

mendapat persetujuan DPL

Peserta membuat rancangan program kerja terkait 

penanganan Covid-19 sebelum pelaksanaan KKN, 

diunggah melalui SIKANDO untuk disetujui DPL 

Proposal Program Kerja Individu

Laporan pelaksanaan kegiatan mingguan mulai dari 

perencanaan, tahapan, pelaksanaan, sampai evaluasi 

dari kegiatan yang dipilih. Terdapat 5 (lima) Laporan 

Kemajuan yang harus diunggah dan disetujui DPL

Laporan Kemajuan

Laporan Akhir harus ditandatangani pejabat yang 

berwenang yang memantau kegiatan KKN peserta dan 

diunggah melalui SIKANDO paling lambat 2 (dua) 

minggu setelah pelaksanaan KKN selesai

Laporan Akhir



Kelompok

Bidang
Bentuk kegiatan Target / sasaran Luaran

Bidang

Kesehatan

Membantu petugas/tim kesehatan atau 

laboratorium

Petugas kesehatan dan 

laboratorium di tingkat Desa/ 

Kelurahan/ Kecamatan/ 

Kabupaten/ Kota/ Provinsi

Laporan kegiatan

Membuat tutorial panduan hidup sehat

seperti olah raga dan perilaku hidup

sehat

Masyarakat umum Panduan tutorial dalam bentuk

video, Ebook, leaflet dan lain 

sebagainya

Bidang

sarana-

prasarana

Membuat fasilitas/ infrastruktur yang 

berkenanan dengan penganan Covid-19

Tenaga medis, pemerintah

dan masyarakat

Ventilator, bilik disinfektan, 

peralatan disinfektan, APD,

Membuat hand sanitizer atau disinfektan Keluarga dan masyarakat di 

lingkungan tempat tinggal

Laporan kegiatan dan produk

Membantu masyarakat dalam

merancang dan membangun fasilitas

umum dalam menangani Covid-19

Lingkungan sekitar atau

masyarakat umum

Gambar desain, RAB

Membuat Perangkat keras atau

perangkat lunak

Masyarakat umum Website, aplikasi berbasis

mobile, dll dalam mendukung

program pemerintah mengatasi

Covid-19

Contoh Kegiatan Program Kerja Individu



Contoh Kegiatan Program Kerja Individu

Kelompok

bidang
Bentuk kegiatan Target/sasaran Luaran

Bidang

Komunikasi

dan Informasi

Membuat video Masyarakat umum 

pengguna internet 

(netizen)

Video tentang pencegahan dan 

penanganan Covid-19 yang 

mengedukasi masyarakat, diupload ke 

media sosial (YouTube)

Pembelajaran daring Pelajar dan 

masyarakat

Grup pembelajaran daring dengan 

peserta, tahapan belajar, dan capaian 

pembelajaran yang terdokumentasi 

dengan jelas 

Memberikan informasi dan edukasi 

tentang regulasi dan kebijakan 

pemerintah mengenai Covid-19

Masyarakat umum Poster, konten blog, konten website, 

dan aktivitas di media sosial

Mengisi rubrik sesuai dengan bidang 

ilmu pada media daring berskala lokal 

dan nasional

Masyarakat umum Rubrik atau konten, opini pada media 

massa daring



Contoh Kegiatan Program Kerja Individu

Kelompok

bidang
Bentuk kegiatan Target/sasaran Luaran

Bidang

Perekonomian

dan produksi

Menanam Toga dan tanaman herbal lain 

atau pemanfaatan hasil Toga

Pekarangan tempat tinggal Laporan kegiatan dan

produk pemanfaatan

Toga

Ketahanan pangan Masyarakat Model, barang dan jasa

Membantu pemasaran hasil produksi 

melalui media sosial

Masyarakat Promosi melalui media 

sosial

Keagamaan

Membuat konten ceramah agama atau 

yang berkaitan dengan aktivitas 

keagamaan yang dipublish lewat media 

massa dan media sosial

Masyarakat Media Massa dan Media 

Sosial

Sosial

Kemasyarakatan

Menjadi relawan dalam satgas yang 

dibentuk pemerintah di bidang sosial

Masyarakat di lingkungan 

Desa/ Kelurahan/ Kecamatan/ 

Kabupaten/ Kota/ Provinsi

Laporan kegiatan

Membantu kegiatan penggalangan dana 

dan bantuan lain yang dikelola oleh 

Badan/Lembaga berizin

Kegiatan penggalangan dana 

dan bantuan lain di lingkungan 

Desa/ Kelurahan/ Kecamatan/ 

Kabupaten/ Kota/ Provinsi

Laporan kegiatan



Model Pembimbingan

Model pembimbingan dilakukan dengan metode

diskusi daring dengan menggunakan aplikasi

meeting/komunikasi yang tersedia/disepakati dan

melibatkan semua anggota kelompok dan DPL, 

dimana DPL dapat mengatur waktu pembimbingan.

Ini berguna untuk saling menginspirasi antar anggota

dalam mencari/menetapkan dan menjalankan

rencana kegiatan dan sekaligus aktivitas kegiatannya.

Aplikasi daring yang digunakan yaitu SIKANDO serta

dapat menggunakan media komunikasi lainnya

disepakati bersama oleh DPL dan mahasiswa.



Thank You
Selamat bertugas!


