


KKN Mandiri merupakan Aplikasi Tridharma Perguruan tinggi 
yaitu: Bidang Pendidikan, Penelitian dan Abdimas.
KKN Mandiri dilaksanakan oleh mahasiswa dilingkungan
masing-masing ,baik di instansi pemerintahan ,swasta dan
masyarakat. Dengan berpedoman pada protokol kesehatan
yang ditetapkan pemerintah. Namun pelaksanaan KKN mandiri
UPMI 2021 dilakukan terorganisir oleh panitia pelaksana dan
LPPM UPMI utk memudahkan mahasiswa. Hal ini disebabkan
mayoritas mahasiswa UPMI berdomisili di luar daerah kota
medan.



1. Membantu program pemerintah dalam penanggulangan

wabah Covid-19

2. Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dalam

keterlibatan membantu masyarakat khususnya di

lingkungan keluarga mereka sendiri, tempat tinggalnya

dan masyarakat secara luas.

Tujuan KKN Universitas Pembinaan Masyarakat 

Indonesia Tahun 2021 yaitu:



1. Manfaat Bagi Mahasiswa

a. Memperdalam pengertian dan pemahaman mahasiswa

tentang:

1) Cara berpikir dalam menanggulangi permasalahan

pandemi Covid-19.

2) Kegunaan hasil pendidikan bagi penganggulangan

pandemi Covid-19.

3) Kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dalam

menghadapi pandemi Covid-19.

Manfaat KKN Mandiri UPMI Tahun 2021



b. Mendewasakan cara berpikir mahasiswa

dalam melaksanakan setiap penelaahan

dan pemecahan masalah yang ada dalam

masyarakat khususnya dalam

permasalahan pandemi Covid-19.

c. Memberikan keterampilan pada

mahasiswa dan melaksanakan program

penangggulangan pandemi Covid-19.

d. Membina mahasiswa agar menjadi

inovator dan problem solver.



No Kegiatan Waktu Akses

1 Pembekalan mahasiswa 10 Maret 2021 Daring

2 Pelepasan Peserta KKN 22 Maret 2021 Daring

3 Coaching DPL 22 Maret-21 April 
2021

Daring

TEKNIS PELAKSANAAN KKN MANDIRI TAHUN 2021

1. Rencana Pra Pelaksanaan KKN Mandiri tahun 2021



Pelaksanaan kegiatan KKN Mandiri Tahun 2021 merupakan KKN Mandiri yang difokuskan untuk membantu program

pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 serta Pembelajaran dan Penerapan kreativitas mahasiswa.

2. PELAKSANAAN KKN MANDIRI

Kegiatan termasuk dalam beberapa bidang seperti :

1. Bidang Ilmu Hukum: Bersosialisai dengan instansi-instansi

pemerintah maupun swasta dalam upaya menimba ilmu dan

menerapkan ilmu yang diperoleh semasa pendidikan sekaligus

menjadi duta peneratan protocol kesehatan sesuai prosedur

peneratpan protocol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah

dalam penanganan Covid-19.



2. Bidang Teknik: Membuat fasilitas/infrastruktur yang berkenanan dengan penganan

Covid-19. Contoh membuat pakain APD (Hazmat), pembuatan pelindung

wajah (face shiled), pembuatan masker kain, pembuatan wastafel/ keran air

cuci tangan, pembuatan alat semprot disinfektan.

3. Bidang Teknologi Informasi: Komunikasi, edukasi dan informasi Covid-19 kepada

masyarakat dengan cara membuat/mengasuh rubrik yang memuat konten terkait

penanganan dan penanggulangan Covid-19 di media sosial. Contoh membuat video

original karya sendiri tentang cara membuat hand sanitizer, disinfektan yang

mudah dan memenuhi standar kesehatan atau lainnya yang berkaitan dengan

penanganan masalah Covid-19. Tutorial olah raga atau senam untuk

meningkatkan daya tahan tubuh.



4. Bidang Pertanian dan Ekonomi: Kegiatan KKN bisa mengarah kepada

pengembangan tanaman obat keluarga atau TOGA yang mengembangkan

tanaman yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan imunitas tubuh dan

menambah penghasilan masyarakat secara ekonomi dalam menghadapi

masa pandemi Covid-19 untuk lingkungan dan masyarakat. Contoh:

Pelatihan pembuatan minuman olahan rempah-rempah guna menjadi

suplemen imunitas tubuh dalam mencegah Covid-19. Pelatihan

pembuatan cairan disinfektan alami dengan memanfaatkan tanaman

disekitar lingkungan dan sekaligus dapat dijadikan nilai ekonomis dalam

penyalurannya melalui pelatihan system marketing produk.



5. Bidang Ilmu Administrasi: Bersosilaisai dengan Instansi-

Instansi dan Masyarakat dalam upaya belajar dan

mengaplikasikan ilmu sesuai bidangnya dengan tetap

menerapkan protocol kesehatan sebagai sosialisasi pentingnya

pencegahan penyebaran Covid-19.



6. Bidang Ilmu PJKR dan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris:

Bersosilaisai dengan Instansi-Instansi dan Masyarakat

dalam upaya belajar dan mengaplikasikan ilmu sesuai

bidangnya dengan tetap menerapkan protocol kesehatan

sebagai sosialisasi pentingnya pencegahan penyebaran

Covid-19.



7. Kegiatan lainnya sesuai dengan kompetensi keilmuan yang bisa

membantu dalam penanganan pandemi Covid-19.

8. Kegiatan program individu bisa dilakukan dengan cara

berkolaborasi dengan peserta lain dalam kelompok yang sama

dengan tetap memperhatikan physical distancing.

9. Setiap program kerja individu merupakan hasil original

mahasiswa dengan menggunakan referensi yang valid yang bisa

dipertanggung jawabkan dan wajib menghindari HOAKS.




