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Latar Belakang

• Pandemi Covid-19 telah mengubah banyak hal kehidupan masyarakat termasuk di 
sektor Pendidikan. Hampir semua level pendidikan terdampak dan dialihkan ke
sekolah/kuliah daring

• Namun demikian, tidak semua lapisan masyarakat dapat mengikuti sekolah daring 
dengan berbagai sebab:
• Tidak adanya akses internet (ketiadaan sinyal dan jaringan internet)
• Tidak adanya alat yang memadai untuk pembelajaran daring (komputer, tablet, hp, dan  

internet) disebabkan tidak ada biaya (faktor kemiskinan)
• Meskipun tersedia akses internet di daerah tersebut, tidak semua orang tua memiliki dana 

yang cukup untuk membeli paket data, terlebih jika ada beberapa anak dalam keluarga 
tersebut yang masih sekolah memerlukan biaya yang lebih besar

• Situasi tersebut dapat memperburuk kesenjangan pengetahuan antar lapisan
masyarakat (berkecukupan-berkekurangan, daerah maju-tertinggal, desa-kota). Hal ini
bisa menimbulkan kerugian sistemik bagi kemajuan bangsa Indonesia

• Pelaksanaan perkuliahan di UGM untuk semester 1 tahun 2020/2021 ditetapkan secara
daring (setidaknya sampai tengah semester). Hal ini memungkinkan mahasiswa untuk
peduli dengan persoalan yang dihadapi masyarakat di sekitar tempat
tinggalnya/domisilinya.



Tujuan KKN- PPM 
Peduli Pendidikan Indonesia 

• KKN Peduli Pendidikan merupakan salah satu solusi UGM untuk
mengatasi persoalan pendidikan dasar dan menengah yang dihadapi
oleh masyarakat di daerah yang tidak memiliki akses pendidikan
daring secara memadai selama masa pandemi Covid19

• Selain itu, KKN UGM peduli Pendidikan ini bertujuan untuk:
• Meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa terhadap persoalan

pendidikan selama masa pandemi Covid19

• Melakukan terapan IPTEKS  dalam dunia pendidikan selama masa pandemi
Covid19

• Menanamkan nilai kepribadian: 

a Nasionalisme dan jiwa Pancasila, 

b. Keuletan, etos kerja, dan tanggungjawab, 

c. Kemandirian dan kepemimpinan

• Mendorong terwujudnya learning community atau learning society



Sasaran KKN- PPM 
Peduli Pendidikan Indonesia 

Sasaran Program

• Sasaran KKN Peduli Pendidikan adalah para siswa dengan jenjang
pendidikan setingkat SD, SMP dan SMA dari sekolah yang menetapkan
sekolah daring. Namun siswa tersebut tidak memiliki akses pendidikan
daring secara memadai karena berbagai sebab, antara lain: 

a. Tidak memiliki akses ke internet (tidak ada sinyal/jaringan internet)

b. Tidak memiliki fasilitas pendidikan daring (komputer, tablet, HP)

c. Tidak ada dana untuk membeli paket data



Panduan UMUM 
KKN-PPM Peduli Pendidikan 

• Pelaksanaan KKN dilaksanakan antara periode 2 dan 3 KKN UGM

• Mahasiswa dalam keadaan sehat dan dibuktikan dengan dengan surat
keterangan sehat dari puskesmas/klinik/dokter/GMC

• Mahasiswa UGM telah menempuh minimal 100 SKS

• KKN-PPM: Bobot 3 SKS, dengan jam kerja efektif (JKEM) 288 jam dalam
waktu 50 hari (operasional tanggal 21 Agustus – 10 Oktober 2020).

• Lokasi KKN adalah di daerah tempat tinggal/domisili mahasiswa
(desa/kelurahan) dan berstatus zona hijau (dalam masa pandemi)

• Setiap 20-30 mahasiswa akan dibentuk satu unit dan didampingi oleh DPL 
untuk fungsi koordinasi dan pembimbingan sehingga program KKN berjalan
dengan baik. 

• Unit dapat mencakup beberapa desa, kecamatan, kabupaten, atau propinsi

• Penentuan kelompok mahasiswa dan DPL dilakukan berdasarkan
pertimbangan kedekatan lokasi yang ditentukan kemudian. 



• Setiap mahasiswa akan menyusun program KKN Peduli Pendidikan 
(Laporan Rencana Kegiatan/LRK) selambat-lambatnya 1 minggu
setelah penerjunan yang disesuaikan dengan persoalan yang 
dihadapi oleh masing-masing anak didik

• KKN Peduli Pendidikan ini bersifat sementara dan pada periode ini
hanya berlaku pada masa pandemi Covid-19

• Mahasiswa wajib mematuhi protokol Kesehatan Covid-19

Panduan UMUM 
KKN-PPM Peduli Pendidikan (lanjutan)



KHUSUS 

Keterangan KKN- Peduli Pendidikan (Periode 7)

Tema Pendampingan siswa dasar dan menengah pendidikan setingkat SD, SMP dan 
SMA  selama masa pandemi Covid19 

Jam kerja efektif/hari Disesuaikan dengan kebutuhan lapangan (siswa/sekolah), minimal memenuhi
JKEM 288 jam

Syarat Lokasi KKN-PPM • Sekolah berada di Zona Hijau

• Lokasi KKN berada dalam satu desa/kecamatan dengan tempat

tinggal/domisili mahasiswa

• Ketersediaan lokasi (minimal 10 siswa sekolah dasar menengah di 

lokasi KKN dengan jumlah siswa per pertemuan maksimal 5 orang).  

• Sekolah siswa tersebut menetapkan sekolah daring

• Mahasiswa mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah

• Mendapatkan persetujuan orang tua siswa untuk dilakukan

pendampingan



Keterangan KKN-Peduli Pendidikan

Aktivitas (Program Pokok Tema) • Pendampingan siswa didik untuk memperlancar pembelajaran dari rumah

• Koordinasi dengan pihak sekolah untuk memastikan materi pembelajaran adalah

selaras dengan target sekolah

• Menggerakan masyarakat untuk peduli pendidikan

• Pendampingan sekolah untuk mengembangkan bahan ajar dan akses pendidikan.

• Program memungkinan 100 % kegiatan belajar – mengajar termasuk pengembangan

inovasi pembelajaran

Berkas Administrasi, Presensi

Harian, LRK, Logbook (I1), LPK

Aplikasi ONLINE

Bantuan Program Rp 5.000.000 per unit

Biaya KKN (Sesuai SK Rektor) Rp 160.000,- (Atribut KKN (Kaos & Topi) Rp 85.000,-, Asuransi Rp 60.000,- tes Kesehatan 

di GMC Rp 15.000,-)

Asuransi Semua mahasiswa peserta KKN Periode 7 akan diasuransikan sesuai dengan pagu UGM 

untuk pelaksanaan KKN (Asuransi kecelakaan, tidak termasuk asuransi covid). Bagi

mahasiswa yang menginginkan asuransi Covid-19 dapat mengasuransikan secara mandiri



POLA PEMBUATAN UNIT 
(Simaster Kormanit)

UNIT

DESA DESA DESA DESA

UNIT 
(Fungsi Koordinasi dan pendampingan DPL)

Individu mahasiswa



JADWAL PELAKSANAAN KKN-PPM (50 hari)

Waktu kerja efektif lapangan = 288 jam  

(3 SKS x 6 jam kerja per hari x 16 tatap muka)

(1 SKS setara dengan 6 jam di lapangan)

Program Kerja dapat dilaksanakan sejak tanggal penerjunan sampai dengan tanggal penarikan

Minggu

1

Minggu

7

LRK
Res

LPK

P e l a k s a n a a n  K e g i a t a n
PP

PP: Penyusunan program. 
Program disusun berdasarkan hasil diskusi dengan orang tua, guru/sekolah dan juga arahan dari DPL 
kemudian dituangkan dalam LRK (secara online)

LPK



Tahapan KKN Peduli Pendidikan 
(Periode 7) 

• Sosialisasi dan pendaftaran KKN Peduli Pendidikan  sampai dengan 13 
Agustus 2020 (termasuk pengurusan ijin dari desa tempat tinggal dan 
juga kordinasi sekolah siswa Didik) – (Form. pendaftaran KKN dapat
diunduh di web kkn.ugm.ac.id)

• Wawancara (14 Agustus 2020)

• Ploting UNIT dan DPL (18 Agustus 2020)

• Pembekalan KKN (19 Agustus 2020)

• Pelepasan KKN ( 21 Agustus 2020)



Terima kasih


