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KULIAH KERJA NYATA (KKN) REGULER 
Edisi COVID-19 

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 Produk Karya Pengabdian” yaitu KKN yang 

program kerja mahasiswa selama pelaksanaan adalah menciptakan produk-produk yang 

dapat dimanfaatkan atau dapat  mengedukasi masyarakat sasaran, namun produk karya  

pengabdian 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.  KKN MALANG RAYA EDISI COVID-19 

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 

Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu.
KKN berbasis Produk Karya Pengabdian diharapkan mahasiswa dapat 

memberikan/ menuangkan ide kreatifnya sesuai dengan potensi desa yang dimiliki. 

Peserta KKN Reguler ini meliputi mahasiswa dari berbagai jurusan/multidisplin 

ilmu. 
Selama masa KKN, Mahasiswa tidak diperbolehkan tinggal di desa sampai 

menunggu redanya masalah penyebaran virus COVID-19, namun mahasiswa 

diwajibkan tetap produktif menciptakan produk inovasi mapun berbagai buku 

panduan pembelajaran bagi masyarakat 

2.  KKN PULANG KAMPUNG EDISI COVID-19 

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 

dimana mahasiswa berasal (di wilayah tempat tinggal mahasiswa masing-masing)
KKN Pulang Kampung berbasis Produk Karya Pengabdian diharapkan 
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3.  KKN TEMATIK PROGRAM STUDI  EDISI COVID-19 

Kuliah Kerja Nyata berupa kuliah pengabdian kepada masyarakat yang 

diselenggarakan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen terkait pengembangan/ 

pemberdayaan masyarakat/lembaga dalam bentuk pembuatan produk karya 

pengabdian yang dipersiapkan bagi peningkatan kapasistas masyarakat 

desa/kelurahan/lembaga dimana mahasiswa ditempatkan.
KKN tematik ini dikelola oleh jurusan/prodi mulai dari penentuan jumlah 

kelompok, sasaran/lokasi, tema maupun dosen pembimbingnya. Untuk layanan 

administrasi tetap dilakukan oleh LP2M.
KKN berbasis Produk Karya Pengabdian diharapkan mahasiswa dapat 

memberikan/ menuangkan ide kreatifnya sesuai dengan potensi desa yang dimiliki. 

Peserta KKN Reguler ini meliputi mahasiswa dari satu disiplin/ bidang ilmu tertentu . 
Selama masa KKN, Mahasiswa tidak diperbolehkan tinggal di desa sampai 

menunggu redanya masalah penyebaran virus COVID-19, namun mahasiswa 

diwajibkan tetap produktif menciptakan produk inovasi mapun berbagai buku 

panduan pembelajaran bagi masyarakat. 

mahasiswa dapat memberikan/menuangkan ide kreatifnya sesuai dengan potensi 

desa yang dimiliki. 
Peserta KKN Reguler ini meliputi mahasiswa dari berbagai jurusan/ 

multidisplin ilmu. 
Selama masa KKN, Mahasiswa tidak diperbolehkan tinggal di desa sampai 

menunggu redanya masalah penyebaran virus COVID-19, namun mahasiswa 

diwajibkan tetap produktif menciptakan produk inovasi mapun berbagai buku 

panduan pembelajaran bagi masyarakat 



KETENTUAN UMUM 

KULIAH KERJA NYATA (KKN) REGULER 

Edisi COVID-19

1.  Peserta

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

Negeri Malang yang telah melakukan pendaftaran dan mengisi KRS.

Mahasiswa peserta KKN akan mendapatkan modul pembekalan yang telah 

disiapkan dengan membuka laman http://lp2m.um.ac.id 

2.  Pembekalan

Kuliah Kerja Nyata edisi COVID-19 ini pelaksanaannya berlangsung selama 6 

minggu, yakni mulai tanggal 14 Mei 2020 hingga tanggal 5 Juli 2020. Pentahapan 

kegiatan diatur dengan alokasi waktu sebagai berikut: 
a. Minggu ke-1  : Orientasi, konsolidasi dan penentuan program kerja serta 

produk karya pengabdian yang akan diusulkan secara 

online; 
b. Minggu ke-2 dan ke-3  : Pengerjaan produk karya pengabdian; 
c. Minggu ke-4   : Draf produk karya pengabdian selesai; 
d. Minggu ke-5   : Implementasi di desa penyerahan; 
e. Minggu ke-6   : Finalisasi program dan perpisahan dengan pihak desa 

(DPL dan atau perwakilan mahasiswa menemui 

perangkat desa). 

*) Untuk Minggu ke-5 dan ke-6 dapat disesuaikan dengan kondisi terkait COVID-19, 

jadwal akan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Surat Edaran 

Kepada Pusat Sumberdaya Wilayah dan KKN (PSWKKN) LP2M – UM.

3.  Pelaksanaan di Lapangan
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5. Karakteristik Program

a. Produk Karya Pengabdian dapat dibuat secara individu atau kelompok kecil dan 

tiap satu desa minimal menghasilkan 5 (lima) karya pengabdian. Beberapa contoh 

produk karya pengabdian sebagai berikut :
1) sistem administrasi desa berbasis digital
2) teknologi tepat guna
3) pembangkit energy tenaga surya
4) panduan pembuatan karya batik atau kerajinan lainya
5) penyiapan peralatan untuk pencegahan virus covid-19

4

a. Mahasiswa KKN Malang Raya dan KKN Pulang Kampung ditetapkan  per 

kelompok beranggotakan 15-20 mahasiswa 
b. Mahasiswa KKN Tematik Program Studi mahasiswa ditetapkan  perkelompok 5-10 

mahasiswa 
c. Masing-masing kelompok mahasiswa akan dibimbing oleh 1 orang Dosen 

Pembimbing Lapangan (DPL) dan akan diterbitkan Surat Keputusan DPL dari 

LP2M - UM; 
d. Mahasiswa dan DPL Wajib membuat Grup WA maupun melakukan 1-2 kali kelas 

Online untuk melihat progress pembuatan Produk Karya Pengabdian; 
e. PSWKKN LP2M – UM juga akan melakukan monitoring secara online kepada 

beberapa kelompok KKN dengan menggunakan media Microsoft Team atau media 

online lainnya (Jadwal akan diatur tersendiri); 
f. Sebelum pelaksanaan KKN, DPL dan/atau satu/dua perwakilan 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 Kelompok yang ada di Desa secara online guna menunjang 

Kegiatan KKN; 
h. Tiap DPL Wajib memantau progress Produk Karya Pengabdian yang dibuat oleh 

mahasiswa secara online, dengan form dan jadwal diatur oleh PSWKKN; 
i. DPL dapat memberikan nilai dengan pertimbangan sebagai berikut: 
a. Kualitas karya mahasiswa berdasarkan tingkat kemanfaatkan produk bagi desa; 
b. Keterlibatan dalam diskusi on-line dengan DPL; 
c. Keterlibatan dalam pembutan produk karya pengabdian. 
j. Tiap kelompok mahasiswa di masing-masing desa tetap harus memenuhi 

kewajiban untuk membuat laporan akhir hasil Produk Karya Pengabdian, karya 

pengabdian berupa artikel publikasi media massa minimal 3 publikasi dan 2 artikel 

Jurnal Pengabdian Masyarakat; 
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4.  Pengorganisasian



6) Video edukasi
7) Buku-buku pembelajaran bagi masyarakat
8) Video profil dan potensi desa
9) Proyek inovasi untuk desa lainnya (disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan 

masing-masing desa dan kondisi mahasiswa/prodi pelaksana).

b. Apabila Program KKN terkait dengan LAYANAN MASYARAKAT, maka 

persyaratan dapat diakui produk karya pengabdian sebagai berikut:
1) Menghasilkan masker kesehatan yang bermanfaat untuk program pencegahan 

COVID-19 sejumlah per 1000 buah per kelompok desa setara 1 produk karya 

pengabdian/program kerja KKN;
2) Membantu penyemprotan disinfektan di desa lokasi KKN, selama 5 kali dengan 

jangkauan satu wilayah padukuhan, setara dengan 1 produk karya 

pengabdian/program kerja KKN;
3) Menjadi sukarelawan di POSKO SATGAS COVID-19 selama 30 hari setara 

dengan 2 produk karya pengabdian/program kerja KKN 
4) Membantu distribusi donasi makanan bagi masyarakat yang terdampak adanya 

libur COVID-19 di desa selama 30 hari setara dengan 1 produk karya 

pengabdian/program kerja KKN;
5) Membantu membentuk desa tanggap COVID-19 serta melakukan 

pendampingan setara dengan 2 karya pengabdian
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CATATAN : Program kerja dapat kombinasi antara Produk karya pengabdian dengan 

Layanan Masyarakat.

Malang, 9 April 2020
Kepala PSWKKN,

Dr. Agung Winarno, M.M
NIP. 196303142001121001
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