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KKN Mandiri UNIB

Kuliah Kerja Nyata (KKN)

merupakan
salah satu bentuk kegiatan pengabdian pada
masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa
sekaligus sebagai bagian dari perwujudan
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pada tahun-tahun sebelumnya, KKN dilakukan
dengan langsung terjun berinteraksi dengan
masyarakat dan berkelompok.

Akan tetapi saat ini masyarakat Indonesia dan
Dunia sedang menghadapi permasalahan besar
yang
sama
yaitu
mewabahnya
novel
coronavirus disease (Covid-19). Menyikapi
semakin meluasnya perkembangan penyebaran
Covid-19 maka KKN Mandiri difokuskan pada
penanggulangan wabah penyakit tersebut.

Dengan pertimbangan keselamatan para peserta
KKN dan memperhatikan kebijakan pemerintah
Indonesia terkait penanganan penyebaran Covid-19
dengan cara mengatur menjaga jarak, mengurangi
aktivitas di luar (di rumah saja) dan menghindari
kerumunan atau social distancing yaitu pembatasan
sosial dan physical distancing atau menjaga jarak fisik.

Berdasarkan hal tersebut, maka Universitas Bengkulu
melalui P3KKN menerapkan kebijakan dengan
membuat pelaksanaan KKN secara mandiri (KKN
Mandiri) yaitu para mahasiswa KKN akan melakukan
KKN di kediaman dan lingkungan mereka masingmasing.

Business
Plan

Kegiatan Mahasiswa Selama KKN
Pelaksanaan
Kegiatan

Ujian
Pembekalan

22 Juni – 29 Juli
2020

12 Juni – 13 Juni
2020

Paling Lambat 2
Minggu setelah
KKN berakhir

Mahasiswa
melaksanakan minimal
1 Program Kerja di
kediaman masingmasing atau
masyarakat luas

Ujian Pembekalan
secara online.
Mahasiswa dapat
mengakses soal
melalui
https://sikkn.unib.ac.id/

Pembekalan

Proposal

1 Juni – 11 Juni
2020

15 Juni – 19 Juni
2020

Pembekalan secara
online. Mahasiswa
dapat mengakses
materi melalui
https://sikkn.unib.ac.id/

Laporan
Akhir

Upload Proposal
Program Kerja melalui
aplikasi SIKANDO

Upload Laporan Akhir
melalui aplikasi
SIKANDO

Laporan
Kemajuan
Setiap Minggu
selama kegiatan
KKN
Upload Laporan
Kemajuan melalui
aplikasi SIKANDO

Membantu petugas/tim
kesehatan atau
laboratorium dengan
tetap mengacu kepada
prosedur kesehatan
yang dikeluarkan oleh
pemerintah dalam
penanganan Covid-19
Membuat tutorial
panduan hidup sehat
seperti olah raga dan
perilaku hidup sehat
dalam bentuk video,
Ebook, leaflet dll

Bidang Kesehatan

Membuat fasilitas yang
berkenanan dengan
penganan Covid-19
seperti Ventilator, bilik
disinfektan, peralatan
disinfektan, pembuatan
wastafel/ keran air cuci
tangan,
(membuat
Get aAPD
modern
pakain
APD /Hazmat
PowerPoint
yangPresentation
sesuai dengan
that is
beautifully
designed.
standar
kesehatan,
I
hope
and
I believe
pembuatan pelindung
that this Template will
wajah
(full face shiled),
your Time, Money
pembuatan
masker kain,
and Reputation.
dll)

Membuat hand sanitizer
atau disinfektan
Membantu masyarakat
dalam merancang dan
membangun fasilitas
umum dalam menangani
Covid-19
Membuat Perangkat
keras atau perangkat
lunak seperti Website,
aplikasi berbasis mobile,
dll

Bidang Sarana Prasarana

Menanam Toga dan
tanaman herbal lain atau
pemanfaatan hasil Toga
(Contoh pembuatan
minuman herbal guna
menjadi suplemen
imunitas tubuh,
Pelatihan pembuatan
cairan disinfektan alami
dari tanaman)
Ketahanan pangan

Bidang Perekonomian
dan Produksi

Membuat konten
ceramah agama atau
yang berkaitan dengan
aktivitas keagamaan
yang dipublish lewat
media massa dan
media sosial, Sosialisasi
dalam bentuk
pembuatan spanduk/
poster himbauan dalam
mencegah penyebaran
Covid-19 di tempattempat ibadah

Membuat video tentang
pencegahan dan
penanganan Covid-19
yang mengedukasi
masyarakat, diupload ke
media sosial (YouTube),
Contoh video pembuatan
Hand Sanitizer,
Get a modern
Desinfektan

PowerPoint
Presentation that is
beautifully
Mengisi
rubrikdesigned.
atau
I
hope
and
I
believe
konten, opini sesuai
that this Template will
dengan bidang ilmu pada
your Time, Money
media
daring
berskala
and
Reputation.

lokal dan nasional

Bidang Keagamaan

Memberikan informasi
dan edukasi tentang
regulasi dan kebijakan
pemerintah mengenai
Covid-19 dalam bentuk
poster, konten blog,
konten website, dan
aktivitas di media sosial
Membuat Grup
pembelajaran daring
dengan peserta, tahapan
belajar, dan capaian
pembelajaran yang
terdokumentasi dengan
jelas

Bidang Komunikasi dan Informasi

Menjadi relawan dalam
satgas yang dibentuk
pemerintah di bidang sosial
Membantu kegiatan
penggalangan dana dan
bantuan lain yang dikelola
oleh Badan/Lembaga
berizin
Kegiatan lainnya yang
berkaitan dengan
penanganan Covid-19 di
lingkungan atau kediaman
masing-masing peserta KKN
atau masyarakat secara
luas

Bidang Sosial
Kemasyarakatan

Keterangan : Kegiatan program individu dapat dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan peserta lain dalam kelompok yang sama
dengan tetap memperhatikan physical distancing

Semua update informasi mengenai
kegiatan KKN Mandiri dapat diakses
pada laman web
(https://sikkn.unib.ac.id/)

Tetap ada kelompok untuk mempermudah koordinasi dengan DPL tetapi
setiap mahasiswa tetap bekerja secara individu (mandiri) di kediaman
atau lingkungan masing-masing (tidak ada program kelompok dan tidak
ada ketua kelompok)

Setiap mahasiswa peserta KKN minimal merancang dan membuat 1
Program kegiatan KKN mandiri atau individu (diperbolehkan lebih dari 1
program kerja) yang dilaksanakan secara kontinyu selama masa KKN.
Rancangan berupa proposalini dikirim ke SIKANDO

DPL akan menyetujui proposal program kerja individu kegiatan KKN
mahasiswa bimbingannya melalui aplikasi SIKANDO, maka status
proposal kegiatan mahasiswa akan berubah dari menunggu (warna
kuning) menjadi disetujui (warna hijau)

Mahasiswa yang akan menjadi relawan dalam program kerjanya harus
mendapatkan izin dari orang tua atau wali mahasiswa dan membuat
surat pernyataan sebagai sukarelawan yang diupload melalui aplikasi
SIKANDO

Membuat laporan akhir dan
dikirim lewat aplikasi SIKANDO

Membuat laporan kemajuan disetiap
akhir minggu yaitu hari minggu yang
dikirim melalui aplikasi SIKANDO

Melakukan presensi online sebanyak 1 kali
dalam sehari dan mengisi log kegiatan
harian di aplikasi SIKANDO. Apabila tidak
melakukan presensi 3 kali maka dianggap
GUGUR / BATAL KKN

Berkoordinasi dan komunikasi
secara rutin dengan DPL masingmasing

Melakukan pelaksanaan
kegiatan KKN secara mandiri di
kediaman atau lingkungan
masing-masing

Menginstal aplikasi Sistem KKN
Universitas Bengkulu (SIKANDO) pada
smartphone Android

MODEL PEMBIMBINGAN DOSEN PEMBIMBING
LAPANGAN (DPL) KEPADA MAHASISWA

Mahasiswa melakukan bimbingan sesuai dengan
waktu yang disepakati dengan DPL. Bimbingan
ini dilakukan bersama dengan semua anggota
kelompok. Di luar itu, mahasiswa dapat
berkomunikasi langsung dengan DPL apabila ada
kendala di lapangan

DPL dapat mengatur waktu pembimbingan, ini
berguna untuk saling menginspirasi antar anggota
kelompok dalam mencari/menetapkan dan
menjalankan rencana kegiatan dan sekaligus
aktivitas kegiatannya

Model bimbingan dilakukan dengan diskusi daring
Aplikasi daring yang digunakan dapat melalui Aplikasi
SIKANDO atau menggunakan media komunikasi
lainnya yang sudah disepakati bersama antara DPL dan
mahasiswa

