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Koordinasi Dengan Kepala Desa

http://kalirejo-kulonprogo.desa.id/index.php/first/artikel/74



Koordinasi dengan mahasiswa



Merencanakan Model 
dan Eksekusi Kegiatan



Membantu
Pengemasan
Hand 
Sanitizer



Pembagian Masker dan Hand Sanitizer ke Masyarakat



Edukasi Penanganan dan Pencegahan Covid19 melalui Social Media 
Instagram (https://www.instagram.com/kknkokap2020/)



Distribusi Sembako
kepada Masyarakat
Berdampak



Pembagian Juice ke
P4KL agar dapat
terjaga stamina 
selama bertugas



Bersama DERU UGM 
membagikan suplemen
kepada relawan



Edukasi pembuatan
teknologi sederhana



Koordinasi dengan RSA UGM 
untuk pembuatan materi edukasi ke masyarakat

https://rsa.ugm.ac.id/2020/04/mahasiswa-ujung-tombak-terdepan-edukasi-covid-19/



Memastikan Bahwa Mahasiswa
yang Terlibat dalam Kegiatan
negative Covid19



Ikut terlibat mengisi edukasi dalam
website desa

http://kalirejo-kulonprogo.desa.id/index.php/first/artikel/80



Penyerahan Baksos dan Laporan Kegiatan KKN 
ke pihak Kecamatan

http://hargorejo-kulonprogo.desa.id/index.php/first/artikel/969



Testimoni KKN-PPM Periode 6 Tahun 2020
Unit YO-250, Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta



Permasalahan

• Ada saja warga (ketua RW dan RT) yang tidak kooperatif.

• Ada beberapa warga yang tidak terlalu peduli dengan adanya KKN-
PPM ini (mengingat Prenggan sebagai tempat yang sebetulnya sudah 
cukup baik, maju, dan posisinya yang berada ditengah kota).

• Beberapa warga kurang antusias terhadap program-program yang 
dilakukan mahasiswa (terkhusus program sosialisasi).

• KKN-PPM daring ini sangat mengutamakan sinyal (terkhusus untuk 
berdiskusi perihal program), sedangkan tidak semua daerah yang 
ditinggali mahasiswa memiliki sinyal yang baik.



Solusi

• Fokus untuk memanfaatkan RW dan RT yang kooperatif dalam 
mencari data terkait bantuan sosial, kesehatan, maupun fasilitas-
fasilitas lain dimasa pandemi.

• Mahasiswa menemui beberapa RT dan RW yang tidak kooperatif.

• Tetap memberikan hasil program KKN-PPM kami agar warga tidak 
melewatkan informasi penting.

• Tetap sopan, santun, dan baik terhadap warga agar mereka tidak 
merasa terganggu dengan adanya program-program KKN-PPM kami.

• Terkait keaktifan warga saat sosialisasi online, warga harus dipantik 
terlebih dahulu.

• Berusaha mencari sinyal dan tidak panik.



Apa yang dirasakan selama KKN??

• Bingung karena sistem KKN-PPM yang belum siap tapi terkesan 
dipaksakan.

• Sedikit sedih karena tidak memahami kondisi langsung dilapangan 
atau ditempat KKN.

• Tidak dapat menilai secara objektif seberapa besar dampak program 
KKN kami terhadap masyarakat kelurahan Prenggan.

• Menyenangkan karena KKN dengan tetap #dirumahaja membuat 
kami bebas dalam mengatur waktu (jam kerja tiap harinya lebih 
fleksibel).



Beberapa hasil KKN-PPM kami



Beberapa hasil KKN-PPM kami



Beberapa hasil KKN-PPM kami 



KKN-PPM Kelurahan Prenggan 2020



PROGRAM



Kegiatan Terlaksana

Pertemuan dengan Camat Gondomanan dan Lurah Ngupasan

Pembagian leaflet dan buku saku Desa Tangguh Covid-19

Membantu Penyaluran Bansos Penyaluran Paket Menanam Benih untuk Kesehatan Mental 

Selain kegiatan-kegiatan ini, kami 
juga melaksanakan kordinasi atau 
rapat dengan DPL maupun Lurah 

Ngupasan untuk membahas 
program kerja melalui aplikasi 

teleconference.



Program Sosialisasi dan Edukasi

Program sosialisasi & edukasi
seputar Pandemi Covid-19 kami
kemas dalam bentuk poster dan
video edukasi yang disebarkan ke
seluruh ketua RW di Kelurahan
Ngupasan melalui aplikasi
WhatsApp (WA). Kami bekerja
sama dengan Ketua RW untuk
menyebarkannya ke grup WA RW
dan RT di wilayahnya. Selain itu,
konten-konten sosialisasi juga
kami unggah melalui Instagram
kami di kknugm.ngupasan.



Program Sedang Berjalan

Program lomba vlog Ngupasan
Inspiratif ditujukan untuk
mengapresiasi warga atau keluarga di
Kelurahan Ngupasan yang tetap
produktif di rumah dengan
membagikan ceritanya melalui video
pendek yang diunggah ke Instagram.

Di program Rehat kami
memfasilitasi para
remaja di RW 09
Kampung Ratmakan
untuk bercerita/curhat
mengenai kondisi yang
dialami selama
pandemi. Kami juga
memberikan materi
pendampingan untuk
mengembangkan
softskill dan menjaga
kesehatan mental
selama pandemi Covid-
19.

Program Quiz
Ngupasan
cerdas
diperuntukka
n bagi pelajar
SMP-SMA di
Ratmakan
untuk
mengasah
wawasan
mereka
tentang
Covid-19 dan
pengetahuan
umum.

Selain program-program ini, kami juga sedang
mengerjakan sejumlah program, seperti sosialisasi
software WFH, mendesain peta wilayah Kelurahan
Ngupasan, mendesain ruang isolasi di bangunan kantor
kelurahan lama, menyusun materi berupa poster dan
video edukasi lainnya, membuat penunjuk arah, dan
sebagainya.



Kendala Selama KKN

• Awalnya kami kebingungan dengan penyusunan rencana program (program tema dan non-
tema, pokok dan bantu, unit dan individu), karena ada perbedaan persepsi di antara
mahasiswa maupun DPL di setiap unit. Selain itu, saat ini KKN dilaksanakan secara daring 
dan bentuk kegiatannya terbatas pada kegiatan yang dapat dilakukan secara remote atau
jarak jauh.

• Antusiasme warga untuk mengikuti lomba vlog inspiratif rendah, meski sudah dibuka sejak
pertengahan Mei, belum banyak masyarakat yang mendaftar.

• Mahasiwa kesulitan mengisi logbook daring karena sistem yang masih terus diperbaharui.

• Pencairan dana yang cukup lama dari DPKM, menyebabkan mahasiswa terpaksa
menggunakan uang pribadi untuk menjalankan beberapa programnya.

• Kendala koneksi beberapa mahasiswa yang sambungan internetnya tidak lancar di area 
domisili.

• Kami tidak dapat melakukan sosialisasi melalui aplikasi teleconference karena banyak warga
belum familiar dan enggan untuk menggunakannya.



PELAKSANAAN KKN COVID-19
UNIT DESA BEDOYO

Sutono, S.Kp.Ns. M.Sc



Testimoni: “sangat berterimakasih dengan adanya KKN 
dari UGM, bermanfat sekali dan membantu warga kami 
di tengah pandemi COVID-19”

Kegiatan Sosialisasi Edukasi Covid-19 dan PHBS, serta 
penyaluran bantuan kepada warga desa Bedoyo

Serah terima bantuan

logistik berupa produk

kesehatan dan vitamin

Dokumentasi bersama

salah satu peserta dari

perwakilan kelompok

ibu-ibu PKK

Sambutan dari

Sekretaris Desa

Bedoyo



https://bedoyo-siagacovid19.com

Pembuatan website edukasi covid-19 dengan materi yang 
telah disusun oleh tim

Apresiasi oleh Sekretaris Desa 

atas website yang telah dibuat

Testimoni : “luar biasa
terimakasih…”

https://bedoyo-siagacovid19.com/


Membantu perangkat desa melakukan pendataan jumlah pasien 
ODP dan PDP serta pembagian bantuan sosial di Boyolali

Warga mengikuti kegiatan dengan tertib serta 

tetap menerapkan prosedur kesehatan saat di 

lokasi kegiatan

Kontributor: Siska Indriyani

Testimoni : “kami terbantu sekali dengan bantuan tim KKN UGM 
sehingga pendataan dan pembagian bantuan sosial lebih mudah”



Membantu pembagian sembako dan pemberian edukasi kepada 
warga di Solo

Kontributor: Inayah Al-Anisa

Pemberian sembako 

kepada warga 

terdampak Covid-19

Pemberian edukasi 

kesehatan oleh bidan

Penjagaan posko covid



Pembuatan dan pendistribusian leaflet buatan anggota 
kepada posyandu di daerah Purbalingga

Kontributor: Luklu Latifah

Testimoni : “terimakasih kepada KKN UGM sehingga
kami terbantu dengan leaflet ini”



Turut serta menjadi bagian Satgas 

Covid di Ngrandu, Trenggalek

Sosialisasi masuk UGM secara daring 

dengan siswa SMA  di Pelabuhanratu, 

Sukabumi

Kontributor: Fajar Sidiq Usman & Fajar Arumningtyas



Souvenir untuk kegiatan Sosialisasi cara memilah informasi
selama pandemi Covid-19, WFH dan New Normal tanggal 5
Juni 2020 di Desa Bedoyo

Testimoni : “kami sangat
terbantu dengan
sosialisasi dan souvenir 
yang diberikan, 
terimakasih KKN UGM”



Kuliah Kerja Nyata
Universitas Gadjah Mada

Unit Rejowinangun

Periode 6 Tahun 2020



Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat 
Universitas Gadjah Mada (KKN-PPM UGM) periode 6 tahun 2020 
diselenggarakan mulai tanggal 4 Mei-22 Juni 2020 menjadi berbeda 
dari KKN-PPM tahun-tahun sebelumnya.  Penyelenggaraan KKN 
Daring yang dilakukan dari domisili masing-masing ini menjadi 
sesuatu yang istimewa. Banyak cerita dibaliknya bahwa kami tidak 
terjun langsung, kami tidak berkenalan dengan Dosen Pembimbing 
Lapangan, teman-teman peserta lain karena karantina ini, tidak 
pernah face to face selain lewat pertemuan virtual.
Banyak dari kami yang juga bisa mengasah kemampuan design 
grafis untuk program kerja dengan membuat poster, infografis, 
menyunting video yang sebelumnya jarang sekali kami lakukan. 
Mengerjakannya pun ketika kami sedang kumpul keluarga, bisa
saling berbagi informasi. Kami bersyukur dengan adanya KKN 
Daring ini membuat kita semua bisa berkumpul dengan keluarga.



KKN dengan metode daring, kami melihatnya sebagai hal yang 
menantang pun "mengecewakan". Menantang karena komunikasi 
dan implementasi program dengan warga harus dilakukan secara 
daring, sedangkan tidak semua warga melek teknologi. Tak meluasnya 
informasi pun tak terhindarkan. "Mengecewakan" karena tidak bisa 
merasakan bagaimana hidup bersama di pondokan di lingkungan yang 
baru dan teman-teman baru. Tetapi kami bangga bisa menjadi bagian 
dari mahasiswa yang mengikuti KKN secara daring ini karena bisa 
berproses dan memperoleh pembelajaran dari hal-hal kecil yang 
sebelumnya diepelekan di KKN daring. 



Sejauh ini kegiatan pengabdian kepada masyarakat denga sistem 
daring ini memberikan tanggung jawab untuk selalu keep on track 
dalam segala hal yang membutuhkan online basis. Baik komunikasi, 
presensi, dan pelaporan. Namun yang cukup menjadi kendala adalah 
maintenance logbook online yang terjadi sehingga kerap terjadi 
sistem error saat input presensi. Diluar itu program berjalan dengan 
baik. Terutama koordinasi dengan warga kampung cukup kooperatif 
dan pimpinan desa yang sangat wellcome dengan mahasiswa KKN 
daring UGM







KKN-PPM UGM PERIODE 6 UNIT 
HARGOTIRTO-YO239

DPL : Dwi Umi Siswanti, S.Si.,M.Sc. 



Peta Berbasis Web dan Gambar

• Program ini bertujuan memberikan informasi
terupdate tiap 3 hari, kepada masyarakat mengenai 
jumlah ODP, PDP, dan Positif COVID -19, serta
melihat keterjangkauan daerah dari rumah sakit.

• Website dapat diakses setiap saat oleh warga
pada: https://arcg.is/054Ti1

• Hasil peta dibagikan pada warga melalui WAG 
Dusun dan Karang Taruna.

Peta Sebaran Covid-19 Tk. Kecamatan

Peta Sebaran Covid-19 
dan Persebaran Pemudik

Peta persebaran jangkauan pelayanan rumah sakit

https://arcg.is/054Ti1


Penyaluran Bantuan Sembakoo

• Penyaluran bantuan sembako dari DERU UGM 
(Tahir Foundation)  untuk 18 KK warga Desa
Hargowilis yang terisolasi karena status ODP.

• Publikasi di : https://ugm.ac.id/id/berita/19432-
kkn-ppm-unit-hargotirto-salurkan-bantuan-deru-
ugm

• Penyaluran 100 paket sembako dari FOI-ABC 
(Foodbank of Indonesia) pada warga Hargotirto 
terutama kaum lansia. 

• Publikasi : https://ugm.ac.id/id/berita/19464-kkn-
ppm-unit-hargotirto-salurkan-bantuan-foi-abc

Penyaluran

Bantuan DERU

Penyaluran Bantuan FOI

https://ugm.ac.id/id/berita/19432-kkn-ppm-unit-hargotirto-salurkan-bantuan-deru-ugm
https://ugm.ac.id/id/berita/19464-kkn-ppm-unit-hargotirto-salurkan-bantuan-foi-abc


Pembuatan Profil Desa

• Pembuatan profil desa 
bertujuan untuk mengenalkan 
Desa Hargotirto secara 
menarik.

• Pengenalan desa 
menggunakan media poster 
dan buku profil. 

• Buku Profil Desa dibuat 
sebagai pengenalan desa 
secara mendalam. 

• Program ini diharapkan 
membantu desa terutama di 
sektor pariwisata yang paling 
terdampak dikarenakan masa 
pandemi. 

Infrografis
Desa Hargotirto



Testimoni Warga Hargotirto

KKN-PPM UGM secara daring ini, meskipun komunikasi di awal 
sedikit terhambat signal, program-program yang dijalankan 
mahasiswa masih tetap dapat berjalan meskipun keterbasan jaringan 
pada daerah desa. 

-Bapak Parlan, Carik kelurahan Hargotirto

Acara yang diadakan oleh mahasiswa KKN UGM ini meskipun tidak 
bertemu langsung, dampaknya masih dapat dirasakan. Terutama 
pengadaan bantuan secara fisik dari FOI-PT ABC. Lalu masker 
sebagian sudah disalurkan, Diucapkan Terimakasih atas bantuan 
rekan2 KKN UGM....🙏

-Bapak Andi, Kepala dusun Teganing 3

Bantuan berupa masker sangat diperlukan di desa, meskipun 
keterbatasan komunikasi, namun KKN tetap berjalan.

-Bapak Aan, kepala dusun Nganti

Program yang dijalankan sangat bermanfaat bagi warga meskipun 
hanya melalui WhatsApp dan flyier, persebaran informasi hoax yang 
ada di masyarakat membuat warga memerlukan sumber informasi 
yang dapat dipercaya. Mahasiswa membantu kami dalam hal ini.

-Mas Fuad, Perwakilan Karang Taruna Nganti

Penyerahan bantuan

masker ke Dukuh

Teganing 3



Testimoni Mahasiswa KKN YO239

Saya senang karena saya dapat berkontribusi 
langsung di tengah masa-masa sulit desa seperti ini 
terutama mengaplikasikan ilmu saya secara 
langsung. Banyak warga desa yang terpengaruh 
kondisi pandemi ini baik langsung maupun tidak 
langsung.

-Laras Puspita Arum(Ilmu Keperawatan, 
Kedokteran)

Sempat bingung menentukan proker karena harus 
via daring. Program-porgram dikerjakan dari jarak 
jauh namun masih tetap dapat jalan, namun sedikit 
susah mengontrol program secara daring.

-Rahazlen Avelia
Mahasiswa KKN saat

kunjungan ke Desa Hargotirto



Banyak sekali pengalaman yang di dapat. Meskipun tidak bisa berinteraksi dengan
warga secara langsung tapi masih bisa membantu mereka ditengah pandemi ini.
Terutama memberikan edukasi mengenai COVID-19. KKN terkendala pada
miskomunikasi antara perangkat desa, warga, dan mahasiswa terkait perizinan serta
pelaksanaan proker. Di awal pelaksanaan proker warga juga kurang antusias.-
Ciptaningtyas Vindy Prabawati (TPPIS Sekolah Vokasi)

Meskipun di awal bingung, skeptik tentang pelaksanaan KKN-PPM UGM Daring,
pada saat dilaksanakan, ternyata KKN ini berdampak langsung terhadap warga.
Saya bersyukur karena saya dapat berperan positif masa sulit ini. Saya sangat
berharap kontribusi kecil saya dapat membantu pihak desa.-Disky Aria Jetmiko
(Geofisika, MIPA)

Butuh lebih banyak waktu untuk menjalin kerjasama dan beradaptasi dengan pihak
desa selain itu juga sangat rawan miskomunikasi karena tidak bisa bertemu secara
langsung. Problem yang paling berat adalah koneksi internet. Kebetulan desa kami
saat ini tidak memiliki jaringan internet yang kuat bahkan listrik juga terbatas. Oleh
karena itu, sebagian besar warga jadi tidak tahu kalau kami sedang KKN online di
sana dan tidak merasakan manfaat dari program KKN kami. namun ternyata
program-program masih bisa berjalan meskipun keadaan yang sulit ini -Adinda
Pradnya Pinasthika (Kebudayaan Korea)

Testimoni Mahasiswa KKN YO239



KKN bukan hal yang baru bagi saya, setelah 10 kali mendampingi KKN PPM di Jawa dan Luar Jawa, namun KKN 
Daring adalah sesuatu yang beda. Maka saya mengunjungi kelurahan ini di awal penerjunan walaupun pihak desa
sempat menolak kedatangan orang luar desa, sebagai bentuk rotokol Covid mereka.  Kami dapat bertemu dengan
Perangkat Desa, Satgas Covid sampai pada Panewon (Kecamatan) untuk menggali informasi yang penting untuk
penetapan program kerja kami. Alhamdulillah, perangkat desa dan kecamatan mendukung dan antusias. Itu sudah
cukup bagi saya dan tim. Tinggal kami mengembangkan program untuk membuat mereka tune in dan ambil
bagian. Saya beruntung, tim saya solid, walaupun hanya 7 orang dari 22 orang yang tinggal di Jogja, namun
semua bekerja. Saya memantau mereka setiap saat baik dari WAG maupun IG story mereka. Sehingga cepat
saya memberi respons dan masukan untuk proram tim. UGM jangan pernah berhenti mengabdi untuk rakyat. 
SEMANGAT. -Dwi Umi Siswanti (DPL KKN PPM UGM Unit Hargotirto-YO239)-

Program-Program yang telah dilaksanakan :

Screening mandiri berbasis web; Penyuluhan New Normal Era, Video pembelajaran untuk SD-SMP-SMU; podcast 
cerita anak; Lomba menggambar secara daring; Data pemudik-penganggur terintegrasi berbasis web; Peyuuhan
tentang swab-rapid test.

Testimoni DPL KKN YO239



Yo

“KKN PPM UGM Tanggap Darurat Covid 19”

Oleh:

KKN-PPM Unit 7 Giwangan



Unit Giwangan

sub-unit Jogja

sub- unit jawa 
tengah 

sub-unit 
luar

Tim KKN



Terdiri dari 19 
mahasiswa

6 laki-laki dan 13 perempuan

7 Mahasisa KKN di Jogja dan 12 
mahasiswa KKN di Domisili 

masing-masing

Tim KKN



sub unit Jogja
• Pembuatan Banner,

• Pembuatan Booklet,

• Lomba mengambar,

• Lomba Foto Edukasi.

• Pembuatan desain ruang karantina,

• Pembuatan desain pusat perbelanjaan di tempat 
wisata Sungai Gajah Wong.

• Sosialisasi program dan koordinasi melalui WA 
group,

• Kunjugan Kerja ke tempat Wisata Sungai Gadjah 
wong Giwangan,

• Penerjunan di Keluaran Giwangan dan Koordinasi
Program dengan Pak Lurah,

• Penyemprotan desinfektan di lingkungan sekitar,

• Sosialisasi melalui WA group Mengenai Pencegahan
Covid 19,

• Sosialisasi melalui WA group Mengenai social 
distancing,

• Sosialisasi melalui WA group tata cara berpergian
dengan aman selama pademi

• Sosialisasi melalui WA group mengenai budidaya ikan,

• Koordinasi dengan Pak RW dan masing-masing RT,

Kegiatan Mahasiswa



Kegiatan Mahasiswa 

Kegiatan penyemprotan 
Kegiatan penyemprotan dan 
sosialisasi pencegahan COVID-19 

Kunjugan Kerja dan survei ke tempat Wisata Sungai 
Gadjah wong Giwangan,Survei dan Sosialisasi program



Kegiatan Mahasiswa

Kegiatan penyemprotan pembuatan desain booklet

Penerjunan dan koordinasi programSosialisasi PHBS melalui WA group



sub unit Jawa Tengah
• Pendampingan cara cuci tangan yang benar 

di kelurahan Rawajaya,

• membantu dikelurahan untuk pembagian 
bantuan,

• Melakukan pendataan warga masyarakat,

• Menjaga posko Covid,

• sosialisasi tentang resep-resep masakan dari 
olahan ikan menjadi berbagai jenis makanan 
sebagai upaya mengisi kegiatan dirumah 
selama pandemi

• Penertiban dan pendampingan penggunaan 
masker bersama pemuda Rawajaya,

• Himbauan gerakan masker ramah 
lingkungan bersama aparat militer,

• Pemantauan suhu warga,

• Edukasi protokol tanggap Covid-19 secara 
online,

• Penyuluhan bersama kepala desa ke ketua 
RT di Desa Rawajaya ,

Kegiatan Mahasiswa



Kegiatan Mahasiswa

sosialisasi tentang resep-resep masakan dari olahan ikan 
untuk mengisi kegiatan dirumah selama pandemipengecekan suhu

Pembagian donasi dari masyarakat ke warga di jalan raya 
bersama pemuda karang taruna

Donasi untuk pengadaan masker



Kegiatan Mahasiswa
“Pembagian 
Bantuan Dana 
Masyarakat 
kepada Warga 
yang 
Membutuhkan”

Sosialisasi pencegahan Covid-19 dengan
mencuci tangan melalui daring

Sosialisasi bahaya Hoax 
selama pademi Covid-19



sub unit Luar
• Pembuatan Booklet,

• Live Instagram, diskusi “ Hoax ditengah 
pandemi”,

• “Pengelolaan Akun Instagram Kelurahan 
Banjar”,

• Sosialisasi melalui WA group tentang 
pencegahan penyebaran Covid-19 seperti 
mencuci tangan, jaga jarak, mengenakan 
masker, perilaku hidup bersih dan sehat

• Diskusi online mengenai “Literasi Media dan 
Pandemic Corona”, melalui webex

• Diskusi online mengenai “Literasi Kesehatan”, 
melalui webex

• Diskusi online mengenai “Puasa, Corona & 
Literasi Budaya”, melalui webex

• Diskusi online mengenai “Literasi Religi”, 
melalui webex,

• sosialisasi melalui jejaring grup whatsapp 
dengan warga terkait PHBS, informasi dasar 
serta pencegahan penyebaran covid-19, 
diantaranya cuci tangan 6 langkah, 
pentingnya penggunaan masker, etika batuk 
dan bersin, pembersihan barang barang, 
physical distancing, dan stigma sosial selama 
pandemi.

Kegiatan Mahasiswa



Kegiatan Mahasiswa

Diskusi online mengenai “Puasa, Corona & Literasi 
Budaya”, melalui webex

Diskusi online mengenai “Literasi Demokrasi”

Diskusi online 
mengenai “Literasi 
Demokrasi”



Kegiatan Mahasiswa

live 
Instagra
m diskusi 
terkait 
Hoax 
ditengah 
pandemi

“Pengelol
aan Akun 
Instagra
m 
Keluraha
n Banjar”,

Sosialisasi 
“Perilaku 
Hidup 
Bersih dan 
Sehat 
(PHBS) saat 
Pandemi 
Covid-19: 
Pembersiha
n barang-
barang yang 
sering 
disentuh” 
secara 
online



Tantangan dan Hambatan

• Kurangnya antusias warga pada 
saat edukasi online melalui WA,

• Beberapa warga tidak setuju 
apabila diadakan program KKN 
secara daring terutama untuk 
sosialisasinya,

• Bebarapa Warga masyarakat 
meminta mahasiswa untuk terjun 
ke lapangan secara langsung,

• Masyarakat meminta 
mahasiswa agar program KKN 
ini dalam bentuk aksi nyata,

• Sulitnya berkoordinasi dengan 
RW, RT, dan warga masyarakat 
melalui daring,













Testimoni KKN Daring

KKN-PPM Periode 6 2020
Unit 2020-YO243 Desa Sumberharjo

Kamis, 4 Juni 2020



Testimoni & Saran

• Silahkan klik tombol audio di atas untuk mendengarkan podcast 
singkat mengenai testimoni dan saran.

• Selain itu dapat menggunakan link berikut:

• https://soundcloud.com/ionescus/2020-yo243-podcast/s-
55adAaWfrCB , atau

• https://simpan.ugm.ac.id/s/YXgpwliqVdeKaMe

https://soundcloud.com/ionescus/2020-yo243-podcast/s-55adAaWfrCB
https://simpan.ugm.ac.id/s/YXgpwliqVdeKaMe


Contoh Proses

Video 2: Proses pembuatan
ilustrasi/kartun (finalisasi) bisa
dilihat pada link berikut*: 
https://simpan.ugm.ac.id/s/Le1rF3
dEjSa1eso

Video 1 (di samping): 
Proses pembuatan video animasi
edukasi atau link berikut: 
https://simpan.ugm.ac.id/s/cGGXd
bwLiktFmnA

*Tidak dilampirkan dalam file PPT karena file terlalu besar.

https://simpan.ugm.ac.id/s/Le1rF3dEjSa1eso
https://simpan.ugm.ac.id/s/cGGXdbwLiktFmnA


Contoh Meeting

Screenshot 

webinar via Webex 

Meetings

Agenda:

Koordinasi Unit dan 

DPL dengan 

Perangkat Desa

Peserta:

22 Orang

Tanggal:

4 Mei 2020



Contoh Hasil

Peta Online 
https://learngis1.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/inde
x.html?id=e8584de65aa94ad7bb9d26b58cd7229d



Contoh Video Edukasi

http://drive.google.com/file/d/1HnzchrEgY2LgoiHGsEyr_hhBO9RI48eX/view
http://drive.google.com/file/d/1HnzchrEgY2LgoiHGsEyr_hhBO9RI48eX/view


KULIAH KERJA NYATA 

UNIVERSITAS GADJAH MADA 

PERIODE 6 TAHUN 2020

KADIPATEN
#KadipatenTelaten
#KKNPeriode6



MENGADAKAN RAPAT 
DI KELURAHAN UNTUK 

MENJELASKAN 
RENCANA KEGIATAN

IDENTIFIKASI 
MASALAH PER RW 
BAIK SECARA 
ONLINE MAUPUN 

OFFLINE

RAWUH KE 
KELURAHAN DALAM 

RANGKA 
MEMPERKENALKAN 

DIRI

PEMBENTUKAN 
PENGURUS KKN 

KADIPATEN SERTA 
KOORDINASI DENGAN 
DPL SECARA ONLINE 

JALANNYA KKN

Tahap
Persiapan

Pelaksanaan Penyelesaia
n

MENYEBARLUASKAN 
KOMPETISI/LOMBA-
LOMBA YANG DIBUAT 

OLEH TIM KKN MELALUI 
WA GRUP

MENYEBARLUASKAN 
EDUKASI & 

SURVEY/PENDATAAN 
MELALUI WA GRUP

MENGADAKAN DONASI 
BERSAMA DENGAN 
KARANG TARUNA

PEMBUATAN WEBSITE 
PEDULI COVID-19 BELUM TERLAKSANA





Dalam pengadaan donasi yang diinisiasi oleh karangtaruna 
Kadipaten ini, mahasiswa KKN membantu dalam proses 
publikasi poster, ambil bagian dalam donasi, pembelian 
bahan sembako, dan pendistribusian kepada warga.

Memfasilitasi warga Kadipaten untuk dapat menggunakan 

fitur dalam web, seperti deteksi dini, cek skala kesehatan, 

quiz covid, infofrafis kasus covid di DIY, dan lapor pemudik.

PEMBUATAN WEBSITE PEDULI COVID PENGADAAN DONASI

Sasarannya adalah warga yang membutuhkan yang belum 
mendapat bantuan dari pihak manapun selain pemerintah



PENGADAAN LOMBA

Sebagai ajang anak-anak dan remaja untuk menyalurkan 
kreatifitasnya selama masa karantina dirumah saja. Selain itu, 
sebagai sarana untuk menghilangkan kebosanan anak-anak 
karena tidak bisa beraktivitas seperti biasanya

Lomba Menggambar = Anak-anak Usia 6 - 12 th. Lomba Puisi = 
Anak-anak & Remaja Usia 9 - 15 th. 

Dalam masa pandemi COVID-19 diperlukan edukasi 
dari sumber yang terpercaya untuk menambah 
wawasan warga terkait menjaga dan meningkatkan 
kondisi kesehatan ditengah Pandemi COVID-19

EDUKASI MELALUI INFOGRAFIS



Hambatan

• KKN periode 6 diadakan secara mendadak, sehingga susunan jadwal serta teknis pelaksanaan KKN 
periode ini belum sepenuhnya siap
• Beberapa warga belum mengerti dan cenderung tidak setuju dengan KKN daring
• Koordinasi baik dengan warga maupun antar mahasiswa sulit karena dilaksanakan secara online
• Adaptasi logbook online banyak kendala karena baru dirilis di tengah pelaksanaan KKN
• Pengurus desa KKN memiliki persepsi bahwa KKN harus dilaksanakan secara offline dengan seluruh 
mahasiswa hadir langsung ditengah masyarakat, meski sudah diberikan informasi dan penjelasan 
sebelumnya namun tetap belum bisa menerima



KKN DESA 
TRIHARJO 
YO-236

Pembimbing: Dr.rer.nat.dr. Bernadette 
Josephine Istiti Kandarina



D E S A  M U R A N G A N  
V I I I

S U B  U N I T  I



Testimoni

● Selama melaksanakan kkn daring ini, sub unit 1 selalu 
melakukan koordinasi bersama Ketua dukuh menggunakan 
Gmeet, zoom dan Whatsaap group

● Rapat Koordinasi juga sudah beberapa kali dilakukan 
menggunakan Gmeet

● Hampir semua program dikerjakan dengan bentuk poster, 
video, podcast, dan nanti akan ada kelas online jika 
memungkinkan

● Komunikasi dan koordinasi dengan orang yang berperan di 
dukuh sedang dilakukan melalui whatsapp 

● Untuk pengisian proker dan laporan bersama dilakukan 
menggunakan gdocs 

● Penentuan untuk jam program bantu, dilaksanakan sesuai 
keputusan bersama dari sub unit 1



Dokumentasi



Padukuhan
Panasan-
Panggeran
Desa Triharjo, 
Sleman

Testimoni Pak Dukuh Suwarno: Kami 
di desa kurang mengerti teknologi, 
sehingga kalau lewat WA agak sulit. 
Lebih baik kalau sosialisasi dilakukan 
langsung saja ke desa







Padukuhan Sucen

Testimoni: Bagaimana Pendapat
Saudara mengenai KKN secara
online ini? Bapak Daryono –
Ketua RW 04 Padukuhan Sucen

Semoga bermanfaat bagi warga
Dusun Sucen dan tambah ilmu
berkat bimbingan dari kkn.



Ketua Karang Taruna RW 04 – Padukuhan Sucen
“Sebelumnya mohon maaf untuk kakak2 kkn menurut saya
kurang asik dan kurang interaksi karena secara online , hehe
beda nek misal terjun Langsung ke desa yg di tuju , ya kalau
saya sih gak terlalu mempermasalahkan hehe saya buat
santai aja ,hehe sering2 aja mbk buat pertanyaan berhadiah
😂😂😂 ,maaf ya mbk jika kurang berkenan di hati mbk2 kkn
saya mohon maaf 🙏🏻🙏🏻



• Inf



Testimoni: 
Bagaimana
Pendapat Saudara
mengenai KKN 
secara online ini?

Bapak Dhuhri– Ketua RT 03 (RW 05) 
Padukuhan Sucen

Kondisi tidak memungkinkan untuk 
kumpulan warga Mbak.. Sebagian besar 
hanya bisa WA.., kalau model 
teleconference yg lainnya.., semisal zoom 
meeting dll, sangat terbatas yg biasa 
akses. Problem kuota data juga jadi 
perhatian..



Testimoni KKN Daring

Unit Terban



Kegiatan Penyerahan Hasil Program Kerja Pembuatan
Banner dan Poster Edukasi terkait Covid-19 

TESTIMONI DARI DPL:

 KKN Daring ini sangat menantang, karena membutuhkan
kreativitas yang tinggi dari mahasiswa, kejelian mencari
program yang bisa dilakukan bersama walaupun terdapat
kendala jarak dan waktu, serta sangat diperlukan dukungan
dari penanggung jawab wilayah.

 Dalam Unit Terban, mahasiswa yang berada di Yogya menjadi
tulang punggung untuk berinteraksi langsung dengan
masyarakat maupun penanggung jawab wilayah, sementara
teman-teman yang berdomisili di luar Yogya bertugas
mendukung dalam pembuatan program dan konten sesuai
bidang ilmunya. Meskipun demikian, yang berada di luar
yogya tetap harus mengaplikasikan min 2 proker ke wilayah
domisilinya supaya tetap dapat merasakan “kerja nyata” ke
masyarakat.



Dokumentasi Kegiatan dari Mahasiswa

Berikut beberapa dokumentasi Kegiatan dalam rangka Program Kerja mahasiswa antara lain:
Pembuatan Instagram KKN UGM Terban yang berisi sosialisasi dan informasi terkait Covid-19, proker jumantik di
wilayah domisili mahasiswa luar yogya dan juga lomba foto keluarga sebagai salah satu kegiatan pengusir kejenuhan
untuk masyarakat selama stay at home.



Testimoni dari Ketua RW 10, 11, 12

 RW 10: Kendala KKN Daring tidak maksimal untuk komunikasi dan pelaksanaan program, sehingga tetap perlu
adanya kunjungan ke masyarakat. Untuk saat ini yang dibutuhkan adalah program bagaimana mengisi
kejenuhan masyarakat dan menyiapkan kondisi “New normal”.

 RW 11: Pertama kalinya ada KKN virtual selama ini sehingga kendala komunikasi menyebabkan terhambatnya
beberapa program kerja. Untuk itu disiasati dengan dilakukannya koordinasi secara langsung dengan
perwakilan ketua RT supaya tidak menjadi misskomunikasi.

 RW 12: KKN Daring tetap bisa berjalan, yang dibutuhkan saat ini dari masyarakat RW 12 adalah infografis
berupa mapping update data dampak covid bekerja sama dengan satgas covid di puskesmas.



MATERI E-BOOK
TENTANG PENANGANAN COVID 19

DIREKTORAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS GADJAH MADA

2020



EBOOK

• COVID19 DALAM ANGKA
• Link https://asrot.pom.go.id/asrot/EbookOMAI/mobile/index.html

• PEDOMAN PENGGUNAAN HERBAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN DALAM 
MENGHADAPI COVID-19 DI INDONESIA
• Link: https://bit.ly/BUKUPEDOMANHERBALDANSK2020

• BUKU SAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK DAYA TAHAN TUBUH
• Link: https://bit.ly/BUKUSAKU_OT

• BUKU SAKU SUPLEMEN KESEHATAN UNTUK MEMELIHARA DAYA TAHAN 
TUBUH DALAM MENGHADAPI COVID-19 “PROBIOTIK” 
• Link: https://bit.ly/BUKUSAKU_PROBIOTIK

• BUKU SAKU SUPLEMEN KESEHATAN UNTUK MEMELIHARA DAYA TAHAN 
TUBUH DALAM MENGHADAPI COVID-19 “VITAMIN C”
• Link: https://bit.ly/BUKUSAKU_VITC

https://asrot.pom.go.id/asrot/EbookOMAI/mobile/index.html
https://bit.ly/BUKUPEDOMANHERBALDANSK2020
https://bit.ly/BUKUSAKU_OT
https://bit.ly/BUKUSAKU_PROBIOTIK
https://bit.ly/BUKUSAKU_VITC


• BUKU SAKU SUPLEMEN KESEHATAN UNTUK MEMELIHARA DAYA TAHAN TUBUH 
DALAM MENGHADAPI COVID-19 “VITAMIN C”
• Link: https://bit.ly/BUKUSAKU_VITC

• BUKU SAKU SUPLEMEN KESEHATAN UNTUK MEMELIHARA DAYA TAHAN TUBUH 
DALAM MENGHADAPI COVID-19 “VITAMIN D”
• Link: https://bit.ly/BUKUSAKU_VITD

• BUKU SAKU SUPLEMEN KESEHATAN UNTUK MEMELIHARA DAYA TAHAN TUBUH 
DALAM MENGHADAPI COVID-19 “VITAMIN E”
• Link: https://bit.ly/BUKUSAKU_VITE

• BUKU SAKU SUPLEMEN KESEHATAN UNTUK MEMELIHARA DAYA TAHAN TUBUH 
DALAM MENGHADAPI COVID-19 “ZINK”
• Link: https://bit.ly/BUKUSAKU_ZINK

• BUKU SAKU SUPLEMEN KESEHATAN UNTUK MEMELIHARA DAYA TAHAN TUBUH 
DALAM MENGHADAPI COVID-19 “SELENIUM”
• Link: https://bit.ly/BUKUSAKU_SELENIUM

https://bit.ly/BUKUSAKU_VITC
https://bit.ly/BUKUSAKU_VITD
https://bit.ly/BUKUSAKU_VITE
https://bit.ly/BUKUSAKU_ZINK
https://bit.ly/BUKUSAKU_SELENIUM


TERIMA KASIH


