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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya 

penyusunan Buku Pedoman KUKERTA (Kuliah Kerja Nyata) Universitas Kadiri 

Tahun 2020 dapat terselesaikan.  

Buku Pedoman ini memuat Informasi mengenai Latar belakang Kegiatan 

hingga penjelasan Implementasi Kegiatan Kukerta Mandiri yang tetap dilaksanakan 

di tengah Pandemi Covid 19. Keberadaan Buku inidiharapkan dapat memberikan 

penjelasan tentangpelaksanaan program Kukerta Tahun 2020 bagi 

mahasiswa,sertamemudahkan sinergi dari unit kerja di lingkungan UNIK (Universitas 

Kadiri). 

Tim Penyusun Buku Pedoman KUKERTA Tahun 2020menyadari bahwa 

didalam penyusunan Buku ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga 

masukan serta saran untuk perbaikan Buku Pedoman ini sangat diharapkan. 

Selesainya penyusunan buku ini tidak lepasdari bantuan, dan dukungan dari 

berbagai pihak. Ucapan terima kasih disampaikan kepada:  

1. Rektor Universitas Kadiri Kediri;  

2. Direktur LP3M Universitas Kadiri;  

3. Sivitas Akademika Universitas Kadiri dan semua pihak yang telah membantu 

penyusunan buku ini. Hasil kegiatan ini semoga dapat lebih meningkatkan 

kualitas Program KUKERTAUNIK dan kesejahteraan masyarakat. 

 

Kediri, Juni 2020 

 

Tim Penyusun 

  



3 

 

  



4 

 

DAFTAR ISI 

 

KATA PENGANTAR ................................................................................................. 2i 

DAFTAR ISI ............................................................................................................. 4v 

BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................ 6 

1.1. Latar Belakang ............................................................................................ 6 

1.2. Prinsip KUKERTA ........................................................................................ 7 

1.3. Tujuan, dan Sasaran ................................................................................... 9 

1.4. Output ........................................................................................................ 11 

1.5. Dasar Hukum ............................................................................................. 11 

BAB II. KUKERTA Mandiri di Masa Pandemi Covid-19 ........................................ 13 

2.1. Tema KUKERTA ........................................................................................ 13 

2.2. Sasaran Program....................................................................................... 13 

2.3. Program dan Kegiatan .............................................................................. 13 

2.4. Pendekatan ................................................................................................ 14 

2.5. Strategi ....................................................................................................... 15 

2.6. Metode ....................................................................................................... 15 

BAB III. Implementasi Program di Masa Pandemik Covid-19 .............................. 16 

3.1. Pra-Pelaksanaan KUKERTA ..................................................................... 16 

3.2. Pelaksanaan Program/Kegiatan KUKERTA  ............................................ 17 

3.3. Pembimbingan Program/Kegiatan KUKERTA  ........................................ 18 

3.4. Pelaporan Program/Kegiatan KUKERTA  ................................................ 18 

3.5. Vlog Competision ......................................... Error! Bookmark not defined. 

BAB IV. EVALUASI DAN PENILAIAN .................................................................... 20 

LAMPIRAN .............................................................................................................. 21 

LAMPIRAN 1. Diagram Rangkaian Kegiatan Kukerta Mandiri ......................... 21 

LAMPIRAN 2. Surat Edaran Rektor .................................................................... 22 

LAMPIRAN 3. Google Form Pendaftaran ........................................................... 24 

LAMPIRAN 4. Google Form Laporan Kemajuan  .............................................. 26 

LAMPIRAN 5. Contoh Surat Keterangan Telah Melaksanakan KUKERTA ...... 27 

LAMPIRAN 6. Format/contoh Laporan Akhir .................................................... 28 

  



5 

 

BAB I.  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sejak kasus pertama diumumkan, angka kasus positif Covid-19 terus 

mengalami lonjakan. Sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19, Presiden 

Joko Widodo menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB). Kebijakan ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang telah 

ditandatangani oleh presiden. Dengan adanya kebijakan tersebut, Presiden 

Joko Widodo meminta agar pemerintah daerah tidak mengeluarkan kebijakan 

masing-masing.   

Kegiatan KUKERTA (Kuliah Kerja Nyata) merupakan aktivitas lapangan 

bagi mahasiswa yang menempuh bagian akhir dari program pendidikan S-1. 

Kegiatan ini bersifat wajib bagi semua mahasiswa, karena Universitas Kadiri 

percaya bahwa program ini mampu mendorong empati mahasiswa, dan dapat 

memberikan sumbangan bagi penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat. 

Dengan belajar ditengah masyarakat, akan banyak hal baru yang ditemui 

mahasiswa. Masyarakat akan belajar dari mahasiswa dan sebaliknya 

mahasiswa akan banyak memperoleh pengetahuan dari masyarakat. Interaksi 

seperti inilah yang diharapkan akan muncul dan menjadikan program ini 

sebagai program yang menyenangkan dan mempunyai manfaat yang signifikan 

bagi mahasiswa Universitas Kadiri, masyarakat dan stakeholders atau mitra. 

KUKERTA merupakan wadah bagi mahasiswa untuk dapat menyumbangkan 

pengetahuan secara langsung kepada masyarakat. Dengan mengikuti kegiatan 

KUKERTA, mahasiswa diharapkan akan memperoleh pengalaman hidup 

bermasyarakat serta dapat mengembangkan dan menerapkan pengetahuan 

akademik. Keberhasilan kegiatan KUKERTA diukur dari sejauh mana 

mahasiswa mempunyai pemahaman permasalahan yang ada dalam 

masyarakat, mencari alternatif solusinya, melakukan sosialisasi, komunikasi, 

dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk merealisasikan solusi kreatifnya. 

Kegiatan KUKERTA dikemas dalam tema tertentu dan 

dikembangkan/dirancang untuk mengatasi permasalahan riil yang dihadapi 

masyarakat, melalui pendekatan interdisipliner atau multidisiplin dan 
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pemberdayaan sumberdaya lokal. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan kegiatan 

KUKERTA, mahasiswa bekerja bersama masyarakat dan pemangku 

kepentingan yang lain.Masyarakat diposisikan sebagai subjek/pelaku/agen 

penting dalam proses penyelesaian suatu masalah atau kegiatan 

pembangunan. Dalam kegiatan penyelesaian masalah dan pembangunan di 

tengah masyarakat, mahasiswa sebagai agen perubahan berperan sebagai 

motivator, dinamisator, inovator, dan fasilitator bagi masyarakat yang 

didampinginya.Proses demikian akan mendorong proses pembelajaran timbal 

balik antara mahasiswa dan masyarakat. 

Bagi Universitas Kadiri, kegiatan pembelajaran yang unik ini akan dapat 

terdokumentasi dengan baik dalam laporan dan akan menjadi bahan 

pembelajaran dosen di kelas. Pengabdian masyarakat berbasis riset 

mendapatkan bentuknya yang nyata dalam kegiatan KUKERTA. Kegiatan 

KUKERTA menjadi bentuk nyata kontribusi Universitas Kadiri bagi masyarakat, 

industri,pemerintah daerah dan kelompok masyarakat yang ingin mandiri 

secara ekonomi maupun sosial. Konsep “working with community” telah 

menggantikan konsep “working for the community”.KUKERTA merupakan salah 

satu manifestasi kepedulian Universitas Kadiri terhadap berbagai permasalahan 

yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negara. Dalam pelaksanaannya 

mahasiswa diberi pengetahuan untuk hidup ditengah-tengah masyarakat diluar 

kampus, secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah yang 

dihadapi oleh masyarakat. 

 

1.2. Prinsip KUKERTA 

1. Prinsip Dasar 

KUKERTA dilaksanakan dengan berpijak pada prinsip berikut: 

a. Keterpaduan aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi: aspek pendidikan 

dan pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis 

penelitian menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan tolok 

ukur evaluasi KUKERTA. 

b. Empati-Partisipatif: Program KUKERTA dikembangkan untuk 

meningkatkan kepekaan mahasiswa, dosen dan warga masyarkat 
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terhadap berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang di 

masyarakat, untuk ditelaah dan dianalisisis secara menyeluruh sehingga 

ditemukan penyelesaian yang komprehensif, realistis dan tepat. Lebih 

dari itu, KUKERTA dilaksanakan untuk menggerakkan masyarakat dalam 

pembangunan berkelanjutan atau penyelesaian suatu permasalahan 

nyata yang dihadapi masyarkat tersebut secara holistik dan tuntas 

melalui berbagai kegiatan yang dapat melibatkan, mengikutsertakan, dan 

menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap proses 

pembangunan. KUKERTA dilaksanakan secara interaktif dan sinergis 

antara mahasiswa dan masyarakat. Konsekuensinya, keterlibatan kedua 

belah pihak dalam setiap kegiatan mutlak diperlukan. Keterlibatan itu 

dimulai sejak perencanaan program kegiatan lapangan, pelaksanaan, 

dan pengusahaan pendanaan. Untuk itu para mahasiswa dan pengelola 

KUKERTA harus mampu mengadakan pendekatan sosio-kultural 

terhadap masyarakat sehingga lebih kooperatif dan partisipatif. 

c. Interdisipliner:KUKERTA dilaksanakan oleh mahasiswa yang berasal 

dari berbagai disiplin ilmu di lingkungan universitas dan pelaksanaannya 

dikoordinasi oleh Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam 

operasionalnya, mahasiswa mengembangkan mekanisme pola pikir dan 

pola kerja interdisipliner untuk memecahkan permasalahan yang ada di 

lokasi KUKERTA. 

d. Komprehensif-Komplementatif dan berdimensi luas: KUKERTA 

berfungsi sebagai pengikat, perangkum, penambah, dan pelengkap 

kurikulum yang ada. Dengan demikan, diharapkan mahasiswa peserta 

KUKERTA mampu mengaktualisasikan diri secara profesional dan 

proporsional,   

e. Realistis-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 masyarakat, 

baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang,   
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f. Environmental development: KUKERTAdilaksanakan untuk 

melestarikan dan mengembangkan lingkungan fisik dan sosial untuk 

kepentingan bersama.   

2. Prinsip pelaksanaan KUKERTA 

a. Co-creation (gagasan bersama): tema-tema dalam KUKERTA 

merupakan gagasan bersama antara universitas dan masyarakat 

setempat,  

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

KUKERTAdidukung bersama antara mahasiswa, universitas, dan 

masyarakat setempat, disesuaikan dengan tema dan program yang telah 

disepakati.  

c. Flexibility (keluwesan): tema-tema dan pelaksanaan KUKERTA, sesuai 

dengan situasi dan kebutuhan masyarakat dalam proses pembangunan 

di daerah. Mahasiswa dapat memilih tema KUKERTA yang ditawarkan 

universitas sesuai dengan keinginannya,  

d. Sustainability (berkesinambungan): tema-tema dalam program 

KUKERTA pada suatu lokasi diprogramkan lebih dari satu periode sesuai 

dengan target tertentu.  

e. Research based Community Services (berbasis riset): KUKERTA 

dilaksanakan berbasis riset. 

 

1.3. Tujuan, dan Sasaran 

1. Tujuan 

Kegiatan  ini merupakan sarana pembelajaran yang bertujuan untuk: 

a. Meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa.  

b. MenerapkanIlmu pengetahuan dan Teknologi secara team work dan 

interdispliner.  

c. Menanamkan nilai kepribadian:  

1) Nasionalisme dan jiwa Pancasila.  

2) Keuletan, etos kerja dan tangung jawab.  

3) Kemandirian, kepemimpinan dan kewirausahaan.  

d. Meningkatkan daya saing nasional.  

e. Menanamkan jiwa peneliti 

1) Eksploratif dan analisis. 
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2) Mendorong learning community dan learning society. 

2. Sasaran 

Sasaran program KUKERTA meliputi 3 sasaran, yaitu mahasiswa, 

masyarakat, dan perguruan tinggi. 

1. Mahasiswa 

a. Memperdalam pengertian, penghayatan, dan pengalaman mahasiswa 

tentang: 

1) Cara berfikir dan bekerja interdisipliner dan lintas sektoral.  

2) Manfaat hasil pendidikan dan penelitian bagi pembangunan pada 

umumnya, dan pembangunan daerah pedesaan pada khususnya.  

3) Kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan serta 

keseluruhan konteks masalah pembangunan pengembangan 

daerah.  

b. Mendewasakan pola pikir mahasiswa dalam setiap menganalisis dan 

menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. 

c. Membentuk sikap dan rasa cinta, kepedulian sosial, dan tanggung 

jawab mahasiswa terhadap kemajuan masyarakat.  

d. Memberikan ketrampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan 

program-program pengembangan dan pembangunan.  

e. Membina mahasiswa agar menjadi seorang inovator, motivator, dan 

problem solver yang kreatif 

f. Memberikan pengalaman dan ketrampilan kepada mahasiswa 

sebagai kader pembangunan. 

2. Masyarakat 

a. Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga untuk merencanakan 

serta melaksanakan pengembangan masyarakat.  

b. Meningkatkan kemampuan berfikir, bersikap, dan bertindak dalam 

menyelesaikan permasalahan.  

c. Memperoleh pembaharuan-pembaharuan yang diperlukan dalam 

pemberdayaan daerah.  

d. Membentuk kader-kader pemberdayaan masyarakat. 
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3. Perguruan Tinggi 

a. Perguruan Tinggi lebih terarah dalam mengembangkan ilmu dan 

pengetahuan, dengan adanya umpan balik sebagai hasil integrasi 

mahasiswa dengan masyarakat. Dengan demikian, kurikulum 

perguruan tinggi akan dapat disesuaikan dengan dinamika 

masyarakat.   

b. Perguruan Tinggi dapat menjalin kerjasama dengan instansi 

pemerintah atau lembaga lainnya dalam pengembangan Ilmu 

pengetahuan dan Teknologi.   

c. Perguruan Tinggi dapat mengembangkan Ilmu pengetahuan dan 

Teknologi yang lebih bermanfaat dalam pengelolaan dan 

penyelesaian berbagai masalah di masyarakat. 

 

1.4. Output 

Program KUKERTA diselenggarakan untuk menghasilkan mahasiswa 

dengan kompetensi: 

1. Mampu menganalisis permasalahan dan potensi di dalam masyarakat  

2. Mampu merancang program kegiatankreatif  

3. Mampu mengelola jejaring kerjasama  

4. Mampu melaksanakan program dan atau kegiatan kreatif berbasis potensi 

dan kearifan lokal  

5. Mampu menyusun pertanggungjawaban kinerja program atau kegiatan 

KUKERTA Mandiri. 

 

1.5. Dasar Hukum 

Berikut adalah dasar hukum yang digunakan dalam kegiatan KUKERTA 2020 

Universitas Kadiri: 

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus 

Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
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3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang 

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) 

4. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: 13.A 

Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana 

Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia 

5. Surat Edaran Mendikbud Nomor: 37676/A.A2/Ku/2020 Hal: Refocussing 

Anggaran Dan Penggunaan Anggaran Untuk Mendukung Bekerja Dari Rumah 

Dalam Rangka Pencegahan Corona Virus Disease 2019 

6. Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Corona 

Virus Disease (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan 

7. Surat Mendikbud Nomor 36362/Mpk.A/Hk/2020 Hal: Pembelajaran Secara 

Daring  Dan Bekerja Dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran 

Corona Virus Disease (Covid-19) 

8. Edaran Rektor Universitas Kadiri Nomor: 403/BAAK/VI/2020 Tentang: Pola Kerja 

dan Kegiatan Belajar Mengajar Untuk Menghadapi New Normal Di Lingkungan 

Universitas Kadiri.  
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BAB II.  

KUKERTA Mandiri di Masa Pandemik Covid-19 

 

1.1. Tema Kukerta 

Melalui KUKERTA Mandiri Membangun Mahasiswa Merdeka Belajar, dan 

Menciptakan Masyarakat Tangguh Menghadapi Covid-19  

 

1.2. Sasaran Program 

Masyarakat di lingkungan tempat tinggal mahasiswa 

 

1.3. Program dan Kegiatan 

Program dan Kegiatan KUKERTA Mandiri dapat diwujudkan dalam upaya 

sebagai berikut, namun tidak menutup kemungkinan pada program atau 

kegiatan lain sesuai potensi dan kreativitas mahasiswa :  

1. Program pendataan penduduk di lingkungan tempat tinggal mahasiswa 

peserta KUKERTA, terkait upaya pencegahan Covid-19 secara daring 

a. Pendataan jumlah penduduk yang digolongkan berdasarkanusia, tingkat 

pendidikan, pekerjaan, dll. 

b. Pendataan keluar masuk penduduk dari dank e wilayah RT, RW tempat 

tinggal mahasiswa. 

c. Pendataan keadaan masyarakat yang menunjukkan gejala Covid-19. 

d. Pendataan keadaan masyarakat yang positif Covid-19. 

e. Pendataan kondisi ekonomi masyarakat yang bekerja/tidak bekerja. 

f.  Pendataan kondisi ekonomi penduduk yang terdampak pandemik Covid-   

19. 

2. Program Screening resiko covid 19 melalui aplikasi INARISK (Program 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di lingkungan sekitar 

dan screening desa / kelurahan tangguh bencana 

3. Program edukasi pencegahan Covid-19 bagi masyarakat di lingkungan 

sekitar 

a. Pembuatan media edukasi dan sosialisasi secara daring tentang upaya 

pencegahan Covid-19 
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b. Sosialisasi secara daring mengenai pembuatan alat pelindung diri 

berupa masker, hand soap, hand sanitizer  dll di lingkungan sekitar 

c. Menjadi mitra RT, RW, Kelurahan/Desa dan komunitas dalam 

pencegahan Covid-19 secara daring 

d. Membuat aplikasi “anti Covid-19” bagi Masyarakat 

e. Menginisiasi pembentukan komunitas relawan pencegahan Covid-19 

secara daring 

4. Program yang sesuai dengan kondisi lingkungan mahasiswa berada yang 

terkait dengan penanganan dan pencegahan Covid-19 secara daring. 

5. Program-program yang terkait dengan kebutuhan desa yang berkaitan 

dengan pendataan masyarakat untuk mendukung penanganan, pencegahan 

dan dampak Pandemik Covid-19 secara daring. 

 

1.4. Pendekatan 

KUKERTA Mandiri Universitas Kadiri Tahun 2020 ini dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan sebagai berikut: 

a. Individual 

 Pendekatan Individual yang dimaksud adalah mahasiswa melaksanakan 

program KUKERTA secara individual di lokasi sekitar tempat tinggal. Selain itu, 

mahasiswa menggunakan media sosial atau media lain sesuai dengan protokoler 

penanganan Pandemik Covid-19. 

b. Kelompok (terbatas) 

Pendekatan kelompok yang dimaksud adalah mahasiswa melaksanakan 

KUKERTA secara berkelompok maksimal 5 orang, yaitu mahasiswa yang berada 

dalam wilayah atau desa yang sama melaksanakan kegiatan bersama. Komunikasi 

dilakukan secara daring.   

 

1.5. Strategi 

KUKERTA Mandiri dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut: 

1. Kegiatan dilakukan dengan menggunakan media sosial 

2. Kegiatan dilakukan di lingkungan tempat tinggal mahasiswa 
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3. Kegiatan dilakukan dengan mengembangkan jejaring dengan RT/ RW/ Desa/ 

Kelurahan  

4. Kegiatan dilakukan secara terintegrasi dengan program pemerintah daerah 

setempat di dalm program percepatan penanganan Covid-19 

 

1.6. Metode 

KUKERTA Mandiri dilakukan dengan memanfaatkan Smartphone melalui 

aplikasi seperti:  WhatsApp, Twitter, Instagram, Line, Video Conference, Zoom, 

Webex, Video Call, Aplikasi Anti Covid-19, dalam melakukan komunikasi, 

pembimbingan maupun sosialisasi. Metode Jejaring dengan satuan penanganan 

pencegahan Covid-19 juga dapat dilakukan.  
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BAB III.  

Implementasi Program di Masa Pandemik Covid-19 

 

3.1. Pra-Pelaksanaan Kukerta  

1. Pendaftaran 

Pendaftaran Mahasiswa Peserta KUKERTA dilakukan melalui pengisian 

googleform (format pada lampiran), terbuka bagi mahasiswa Universitas Kadiri 

yang telah memenuhi syarat sebagai berikut: 

1) Mahasiswa terdaftar pada jenjang pendidikan S-1/ diploma IVdi 

Universitas Kadiri dan tidak dalam keadaan cuti. 

2) Mahasiswa telah menempuh kuliah dan praktikum minimal100 Satuan 

Kredit Semester (SKS) tanpa nilai E dan tidakboleh mengambil 

matakuliah dan atau praktikum selamamengikuti KUKERTA.  

3) Telah menyelesaikan administrasi pembayaran kegiatan KUKERTA.  

4) Mahasiswa mencantumkan mata kuliah KUKERTA padaKRS.  

5) Bersedia mematuhi peraturan dan ketentuan yangditetapkan oleh LP3M.  

a. Prosedur Pendaftaran 

1) Mahasiswa yang telah memenuhipersyaratan beban SKS kemudian 

melakukan pembayaranbiaya KUKERTA melalui rekening BNI. 

2) Mahasiswa berkonsultasi secara online pada pembimbing tentang 

permasalahan dilingkungan sekitar, yang dapat diangkat sebagai 

kegiatan KUKERTA Mandiri  

3) Mahasiswa mengisi googleform pendaftaran 

2. Pembekalan 

Pembekalan Kegiatan KUKERTA Mandiri dilaksanakan via Zoom Meeting 

3. Pengambilan perlengkapan individu peserta KUKERTA 

Setiap peserta memperoleh perlengkapan individu. Jadwal dan tempat 

pengambilannya diatur oleh LP3M UNIK. 
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3.2. Pelaksanaan Program/Kegiatan di Masa Pandemik Covid-19 

Program dan Kegiatan KUKERTA Mandiri dapat diwujudkan dalam upaya 

sebagai berikut, namun tidak menutup kemungkinan pada program atau kegiatan 

lain sesuai potensi dan kreativitas mahasiswa :  

1. Program pendataan penduduk di lingkungan tempat tinggal mahasiswa 

peserta KUKERTA, terkait upaya pencegahan Covid-19 secara daring 

a. Pendataan jumlah penduduk yang digolongkan berdasarkan usia, 

tingkat pendidikan, pekerjaan, dll. 

b. Pendataan keluar masuk penduduk dari dank e wilayah RT, RW tempat 

tinggal mahasiswa. 

c. Pendataan keadaan masyarakat yang menunjukkan gejala Covid-19. 

d. Pendataan keadaan masyarakat yang positif Covid-19. 

e. Pendataan kondisi ekonomi masyarakat yang bekerja/tidak bekerja. 

f. Pendataan kondisi ekonomi penduduk yang terdampak pandemik 

Covid-   19. 

2. Program Screening resiko covid 19 melalui aplikasi INARISK (Program Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di lingkungan sekitar dan 

screening desa / kelurahan tangguh bencana 

3. Program edukasi pencegahan Covid-19 bagi masyarakat di lingkungan sekitar 

a. Pembuatan media edukasi dan sosialisasi secara daring tentang upaya 

pencegahan Covid-19 

b. Sosialisasi secara daring mengenai pembuatan alat pelindung diri berupa 

masker, hand soap, hand sanitizer  dll di lingkungan sekitar 

c. Menjadi mitra RT, RW, Kelurahan/Desa dan komunitas dalam pencegahan 

Covid-19 secara daring 

d. Membuat aplikasi “anti Covid-19” bagi Masyarakat 

e. Menginisiasi pembentukan komunitas relawan pencegahan Covid-19 

secara daring 

4. Program yang sesuai dengan kondisi lingkungan mahasiswa berada yang 

terkait dengan penanganan dan pencegahan Covid-19 secara daring. 
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5. Program-program yang terkait dengan kebutuhan desa yang berkaitan 

dengan pendataan masyarakat untuk mendukung penanganan, pencegahan 

dan dampak Pandemik Covid-19 secara daring. 

 

3.3. Pembimbingan Program/Kegiatan di Masa Pandemik Covid-19 

Pembimbingan mahasiswa oleh dosen pembimbing lapangan (DPL) 

dilakukan tanpa tatap muka dan diupayakan secara online/daring. Mahasiswa 

melakukan pembimbingan mulai dari penentuan kegiatan mandiri hingga pada 

saat proses kegiatan KUKERTA berlangsung. Dari proses pembimbingan ini 

diharapkan diperoleh ide kreatif dari mahasiswa dalam berkontribusi 

memberika solusi dalam menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. 

Mahasiswa bisa mengeluarkan ide dan potensinya untuk bermanfaat bagi 

masyarakat. 

 

3.4. Pelaporan Program/Kegiatan di Masa Pandemik Covid-19 

Pelaporan kegiatan KUKERTA Mandiri dilakukan secara daring melalui 

pengisian googleform laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Kegiatan (format 

pada lampiran) 

 

3.5. Vlog Competision dan Lomba Video Dokumentasi & Promosi 

Dalam rangka menumbuh-kembangkan budaya kreativitas mahasiswa di 

lingkungan Universitas Kadiri, maka bersamaan dengan Kegiatan KUKERTA ini 

diselenggarakan Vlog Competition dengan ketentuan dan tata cara sebagai 

berikut: 

1. Video berdurasi 1-3 menit 

2. Isi video adalah kegiatan start s.d finish kegiatan KUKERTA 

3. Upload di Instagram atau Facebook 

4. Tag/tandai: 

-IG: universitaskadiri 

-FB: universitas.kadiri.12 

5. Hastag: 

- #KUKERTAUNIKKEDIRI2020 
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- #UNIVERSITASKADIRI 

- #UNIKKEDIRI 

- #KKNUNIK2020 

- #KKN 

6. Menyertakan profil Universitas Kadiri atau Fakultas/Prodi, link website 

pendaftaran  
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BAB IV.  

EVALUASI DAN PENILAIAN KEGIATAN KUKERTA MANDIRI 

 

Evaluasi kegiatan KUKERTA dilakukan berdasarkan laporan Kemajuan yang 

diunggah oleh mahasiswa melalui link googleform (pada lampiran). Penilaian 

Kegiatan diadasarkan pada form penilaian berikut: 

 

Form Penilaian Kegiatan Kukerta Mandiri 

Judul Kegiatan : 

Nama Mahasiswa : 

NIM   : 

Dosen Pendamping : 

No Kriteria Penilaian Bobot (%) Skor Nilai  

(Bobot x skor) 

1 Kreativitas:    

 Perumusan Masalah 10   

 Ketepatan Solusi (fokus & 

atraktif) 
25 

  

2 Ketepatan masyarakat 

sasaran 
15 

  

3 Potensi Program:    

 Nilai tambah untuk 

masyarakat sasaran 
25 

  

 Keberlanjutan 

program/kegiatan 
15 

  

4 Penjadwalan Kegiatan: 

(lengkap, jelas, waktu) 
5 

  

5 Kesesuaian kegiatan 

/program dengan 

diri/potensi mahasiswa 

5 

  

 TOTAL 100   

 

Keterangan : 

Nilai=Bobot x Skor 
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LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1. Diagram Rangkaian Kegiatan Kukerta Mandiri Tahun 2020  

 

 

  

Pengumuman Jadwal Kukerta Unik 
Tahun 2020

Verifikasi syarat SKS dan nilai oleh admin 
Fakultas

Mahasiswa mengisi googleform pendaftaran 

Mahasiswa mengikuti sesi pembekalan via zoom

Mahasiswa melakukan pembimbingan dengan DPL via daring/ 
online, untuk menentukan kegiatan/program Kukerrta Mandiri 

di lingkungan sekitar 

Persetujuan Kegiatan/Program oleh DPL

Pelaksanaan Kegiatan Kukerta Mandiri

Pelaporan Kegiatan secara online/daring 

Evaluasi dan Penilaian
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LAMPIRAN 2. Surat Edaran Rektor 
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LAMPIRAN 3. Google Form Pendaftaran 

Google Form pendaftaran KUKERTA 2020 dapat diakses pada link berikut: 

https://bit.ly/daftarkukertaunik2020 
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LAMPIRAN 4. Google Form Laporan Kemajuan KUKERTA 

 

Google Form laporan kemajuan KUKERTA 2020 dapat diakses pada link berikut: 

https://bit.ly/laporankukertaunik1 
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LAMPIRAN 5. Contoh Surat Keterangan Telah Melaksanakan KUKERTA 

 

 

SURAT KETERANGAN KUKERTA (KULIAH KERJA NYATA) 

 

 

Kami selaku Kepala Desa menerangkan bahwa mahasiswa: 

Nama : ............................................................ 

NIM : ............................................................ 

Fakultas : ............................................................ 

Jurusan : ............................................................ 

 

Telah melaksanakan KUKERTA (Kuliah Kerja Nyata) di 

 

Desa : ............................................................ 

Mulai tanggal : ............................................................ 

 

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

 

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

     Kepala Desa/Kepala 

Kelurahan/Ketua RT/Ketua 

Dasawiswa/Ketua KarTar/Ketua 

RW/Kepala Mitra UMKM 

 

 

 

     .................................. 
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LAMPIRAN 6. Format/contoh Laporan Akhir 

 

Format/contoh laporan akhir bisa diakses pada link berikut: 

 

https://drive.google.com/file/d/1zr_O9WZy7MmWyAYvhv_ckF_cyjcELH3C/view?usp

=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1zr_O9WZy7MmWyAYvhv_ckF_cyjcELH3C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zr_O9WZy7MmWyAYvhv_ckF_cyjcELH3C/view?usp=sharing

