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A. Pengantar 
Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) merupakan kegiatan perkuliahan yang 

dilakukan di luar kampus dengan tujuan untuk memberi kesempatan kepada 
mahasiswa untuk mempraktikkan keilmuan yang telah dipelajari dalam kehidupan 
bermasyarakat. Terkecuali itu, KPM juga merupakan media bagi mahasiswa untuk 
berinteraksi dan berkontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi 
masyarakat dengan menggunakan pendekatan yang akademis. 

KPM merupakan artikulasi dari tri dharma perguruan tinggi, yakni penelitian 
(research), pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah. Mempublikasikan 
hasil KPM yang sudah didesain dengan kerangka penelitian (research) yang baik 
tentu akan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang program dan output 
dan outcome KPM yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Hal ini penting mengingat 
kondisi saat ini dimana wabah corona virus disease 2019 yang menyebar ke 
seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali di Indonesia, telah mengakibatkan interaksi 
fisik antara manusia menjadi amat terbatas. Produksi pengetahuan oleh perguruan 
tinggi mengalami hambatan yang signifikan dalam deseminasinya ke masyarakat. 
Karena itu, penyebaran hasil kegiatan pengabdian masyarakat menjadi aspek 
penting dalam pelaksanaan KPM di IAIN Langsa. 
 
B. Bentuk KPM Daring 
Berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Islam nomo 
3394 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknik Kuliah Kerja Nyata Masa Wabah Corona 
Virus Diseas (Covid-19) diketahui bahwa KKN atau yang dalam ketentuan ini 
disebut sebagai KPM Daring terbagi dua, yakni KPM Dari Rumah (KPM-DR) dan 
KPM Kerja Sosial (KPM-KS). 
 
1. KPM Dari Rumah (KPM-DR) 
KPM-DR dilaksanakan secara individu maupun kelompok dengan cara: (a) 
melakukan penguatan dan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan 
berbagai platform media sosial (terutama Youtube dan Instagram), atau (b) produksi 
keilmuan dengan menulis buku saku, artikel jurnal ilmiah terkait pengabdian 
masyarkat atau pun artikel book chapter. KPM-DR terbagi dua yakni berbasis 
media sosial, dan berbasis program studi.  
a) KPM-DR berbasis media sosial.  

Dalam melaksanakan KPM-DR berbasis media sosial ini mahasiswa melakukan 
aktivitas/kegiatan yang berdasarkan prosedur ilmiah sesuai dengan tema yang 
telah ditentukan sebelumnya. Adapun outcome dari kegiatan KPM-DR berbasis 
media sosial adalah: 

• Video film dokumenter, reportase video dan podcast berdurasi 7-10 menit 
yang diunggah ke Youtube dan atau Instagram. 

• Artikel opini populer/esai/reportase yang dipublikasikan melalui 
media/harian online dengan bukti link/url dari opini yang dipublikasi. 

b) KPM-DR berbasis Keilmuan Program Studi.  
Mahasiwa yang memilih untuk melaksanakan KPM-DR berbasis Keilmuan 
Program Studi ditekankan untuk menghasilkan (outcome): 
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• Artikel jurnal berkala ilmiah, atau buku saku, atau book chapter yang 
berkaitan dengan rumpun ilmu program studi mahasiswa. 

• Membuat video review buku atau artikel ilmiah berdurasi 7-10 yang 
diterbitkan pada jurnal berindeks Sinta 1-2 atau Scopus/Thomson Reuters 
dan relevan dengan rumpun keilmuan mahasiswa bersangkutan serta 
ditayangkan di media sosial terutama Youtube dan Instagram. 

 
2. KPM Kerja Sosial (KPM-KS) 

Adapun KPM-KS diwujudkan melalui keterlibatan aktif mahasiswa dalam 
kegiatan pemberdayaan masyarakat baik dilakukan atas kerjasama dengan 
kelembagaan/institusi pemerintah, lembaga sosial dalam masyarakat atau pun 
mandiri sebagai bentuk kepedulian sosial atas persoalan yang dihadapi 
masyarakat. KPM-KS merupakan sebuah bentuk pengabdian mahasiswa dalam 
kegiatan kerja sosial yang tugasnya ditentukan oleh unit atau lembaga tertentu.   

KPM-KS memfasilitasi mahasiswa untuk merancang aktivitas dengan 
memanfaatkam sumber daya (lingkungan dan manusia) atau merancang kegiatan 
dalam upaya mengatasi persoalan/masalah di wilayah domisili. Dalam 

pelaksanaannya, mahasiswa bekerja sama dengan berbagai pihak/stakeholder yang 
berkompeten baik institusi pemerintah maupun Lembaga civil society. Outcome dari 
KPM-KS yaitu: 

• Artikel reportase, opini atau esai terkait kegiatan pengabdian masyarakat yang 
diterbitkan pada media cetak atau online minimal tiga (3) buah artikel kelompok 
atau individu yang diterbutkan dalam kurun waktu pelaksanaan pengabdian. 

• Laporan kegiatan pengabdian kerja sosial berupa video dokumentasi atau video 
jurnalistik kegiatan berdurasi 5-10 menit.  

 
C. Tema KPM Daring 
Tema KPM Daring adalah “Pembangunan Masyarakat Multisektoral Berbasis 
Kearifan Lokal”. Tema ini dapat dieksplorasi menjadi tapi tidak terbatas pada sub-
sub tema berikut:  
▪ Tantangan dan pencapaian pembangunan multisektoral Aceh   
▪ Kearifan lokal dan tantangan pembangunan multisektoral 
▪ Milenial membangun negeri 
▪ Dunia pendidikan Islam: Narasi dari dayah, madrasah dan sekolah  
▪ Moderasi beragama dan implementasinya di Aceh 
▪ Membangun dakwah multikultural 
▪ Islam dan pembangunan kesetaraan gender 
▪ Setelah dua dekade syariat Islam di Aceh 
▪ Agama dan pelestarian lingkungan hidup 
▪ Ekonomi syariah dan kontribusinya pada pembangunan 
▪ Kebangkitan tradisi kuliner paska konflik di Aceh 
▪ Dampak Covid-19 dan pengalaman resiliensi 
 
D. Jadwal Kegiatan 

No Kegiatan Tanggal Ket. 

1 Pendaftaran secara online 19 Februari s.d 3 Maret 

2021 

13  hari 

2 Pengumuman peserta KPM 5 Maret 2021 1 hari 

3 Pembekalan peserta KPM 8 s.d 13 Maret 2021  6 hari 

4 Penetapan dan pembagian 
kelompok peserta  

16 Maret 2021 1 hari 

5 Penetapan DPL setiap peserta KPM 16 Maret 2021 1 hari 

6 Penyerahan perlengkapan 17 s.d 19 Maret 2021  3 hari 

7 Masa Pelaksanaan KPM  8  Maret s.d 21 April 2021 45 hari 

8 Penyusunan dan penyerahan 
laporan KPM 

15 s.d 21 April 2021 7 hari 

 
E. Luaran KPM Daring 

No Jenis Kegiatan Ketentuan Bukti Kegiatan 

1 KPM-DR 
Berbasis Sosial 

• Sedikitnya menghasilkan dua (2) 
karya digital berupa video film 

1. Dua (2) 
ekslempar 
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No Jenis Kegiatan Ketentuan Bukti Kegiatan 

Media  dokumenter/video jurnalistik, 
dan podcast untuk individu; atau 

• Sedikitnya menghasilkan empat 
(4) karya digital berupa film 
dokumenter pendek/video 
jurnalistik;  dan dua podcast 
untuk sub-kelompok yang terdiri 
dari 2-3 orang. 

• Menghasilkan satu (1) buah 
artikel popular/opini/reportase 
jurnalistik yang diterbitkan 
media cetak atau online untuk 
individu; atau 

• Menghasilkan dua (2) buah 
artikel popular/opini/reportase 
jurnalistik yang diterbitkan 
media cetak atau online untuk 
sub-kelompok yang terdiri dari 2-
3 orang; atau 

• Setiap karya ditonton minimal 50 
kali selama pelaksanaan KPM 
atau sebelum batas akhir 
penyerahan laporan kegiatan ke 
DPL/LP2M 

laporan 
akademik 
masing-masing 
dikumpulkan 
ke LP2M dan 
DPL. 
 
 

2. URL karya 
digital video 
film 
documenter/vi
deo jurnalistik 
yang 
dilaporkan 
secara 
individual ke 
DPL. 

3. URL tempat 
terbit artikel 
popular, opini 
atau  reportase.  

2 KPM-DR 
Berbasis 
Keilmuan 
Program Studi 

• Menghasilkan satu (1) artikel 
jurnal ilmiah, atau artikel untuk 
book chapter atau buku saku 
digital (e-book) yang diterbitkan 
(ber-ISBN) dalam bidang 
keilmuannya baik untuk individu 
maupun sub-kelompok yang 
terdiri 2-3 orang.  

• Menghasilkan satu buah video 
review artikel yang diterbitkan 
pada jurnal berindeks Sinta 1, 
atau Sinta 2, atau 
dipublikasikan pada jurnal 
internasional yang berindeks 
Scopus/Thomson Reuters.  

1. Dua (2) 
ekslempar 
laporan 
akademik 
masing-
masing 
dikumpulkan 
ke LP2M dan 
DPL. 

2. URL tempat 
upload e-
book Buku 
Saku yang 
telah ber-
ISBN; atau 

3. Draft naskah 
artikel jurnal 
ilmiah lmiah 
yang 
disetujui DPL 
dan telah 

siap untuk 
disubmit 
pada jurnal 
yang dituju; 
atau 

4. URL tempat 
upload video 
review 
artikel. 

3 KPM-KS • Menghasilkan artikel 
popular/opini atau repotase yang 
berkaitan dengan kegiatan 
pengabdian masyarakat untuk 
individual sedikitnya dua (2) 
artikel dan untuk sub-kelompok 
sedikitnya tiga (tiga artikel). 

• Dokumentasi video kegiatan 

1. Dua (2) 
ekslempar 
laporan 
akademik 
masing-
masing 
dikumpulkan 
ke LP2M dan 
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No Jenis Kegiatan Ketentuan Bukti Kegiatan 

pengabdian masyarakat yang 
berdurasi 5-10 menit. 

DPL. 
2. URL tempat 

terbit artikel 
popular, 
opini atau  
reportase. 

3. URL tempat 
upload video 
yang 
berkaitan 
kegiatan 
pengabdian 

 
 
F. Aspek dan prosentase bobot penilaian KPM  

No Jenis 
Kegiatan 

Komponen Skor (%) 

1 KPM-DR 
Berbasis 
Sosial Media  

• Kehadiran dan partisipasi aktif dalam 
pembekalan daring. 

10 

 • Dua produk digital, yakni satu konten 
program video film dokumenter atau video 
jurnalistik, dan satu podcast. 

50 

 • Satu artikel jurnal popular/opini/reportase 20 

 • Laporan akademik dan logbook 20 

 Jumlah 100 

2 KPM-DR 
Berbasis 
Keilmuan 
Program 
Studi 

• Kehadiran dan partisipasi aktif dalam 
pembekalan daring 

10 

• Artikel jurnal ilmiah hasil pengabdian 
masyarakat atau dalam bidang 
keilmuannya, atau artikel book chapter, 
atau buku saku yang ber-ISBN 

50 

• Satu video review atas artikel yang 
diterbitkan pada jurnal ilmiah atau e-book 

20 

• Laporan akademik dan logbook 20 

 Jumlah 100 

3 KPM-KS • Kehadiran dan partisipasi aktif dalam 
pembekalan 

10 

• Tiga artikel popular, opini atau repotase 
jurnalistik yang diterbitkan pengalaman 
kerja sosial 

50 

• Satu dokumentasi video kegiatan 
pengabdian masyarakat yang berdurasi 5-
10 menit. 

20 

• Laporan akademik dan logbook 20 

 Jumlah  100 

 
G.   Prosedur Upload Produk Digital 
1. Setiap produk digital berupa video film dokumentar, video jurnalistik atau 

podcast diupload  pada chanel youtube dan instagram resmi LP2M IAIN 
Langsa. Selain itu, peserta juga menyiarkan produk digital tersebut pada 
chanel youtube, intagram, facebooks atau medsos lainya milik masing-masing 
peserta.  

2. Panitia KPM menyediakan template penulisan artikel di website LP2M IAIN 
Langsa. Meski demikian artikel jurnal ilmiah dapat ditulis sesuai dengan 
format atau template jurnal ilmiah yang dituju.  

3. Submit artikel pada jurnal ilmiah yang dituju setelah mendapat persetujuan 
atau rekomendasi dari DPL yang bersangkutan. Adapun draft naskah soft 
copy dan hard copy artikel diserahkan ke LP2M melalui DPL masing-masing.  

4. Artikel popular, opini atau reportase jurnalistik dikirim pada media massa 
cetak, media massa online, atau pun portal yang dikelola oleh lembaga-
lembaga nirlaba tertentu yang relevan dengan tema tulisan.  
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5. URL produk digital atau pun artikel direkap melalui DPL masing-masing 
selambatnya sama dengan batas waktu penyerahan laporan akademik KPM 
(21 April 2021).  

 
Demikian surat edaran ini dibuat agar menjadi panduan dalam proses pelaksanaan 
KPM semester genap tahun akademik 2020/2021. Hal-hal yang belum tercakup 
dalam edaran ini akan diperinci dalam buku panduan teknis pelaksanaan KPM di 
IAIN Langsa.   
 

Langsa, 25 Februari 2021  
Ketua LP2M, 

 
Dr. H. Sulaiman Ismail, M.Ag 
Nip 19590525 199802 1 001 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 


