
m

KEMEN TERIAN PE}{DIDI1(A}{. KEB UD AYAA]!. RIS ET. DAN TEK]\ OLOGI

LINI\ERSITAS UDAYANA
LEMBAGA PENELITIAN I}AN PENGABDIAN KEPADA S{ASYARAKAT

Jalan Kampus Bukit Jirnbaran Badung, Bali

Telepon (0361) 7AT67 ,704622.7AD54 ext.106

Laman : www.lppm.unud.ac. id: Email : info-1ppm(&,unud.ac.id

PENGUMUMAN

No : B/1 2/LINI 4.4.A1PM.00.0312023

Diumumkan kepada seluruh Mahasiswa Peserta KKN PPM Periode XXVI Tahun 2423,

bahw.a pengumpulan berkas KKN Periode XXVI Tahun 2023 akan dilaksanakan dengan tata

cara sebagai berikut :

A. Unggah Berkas/Laporan Akhir Kelompok dau Laporan Intlividu di LPPM

flnud

1 Unggah Laporan Akhir Kelompok di SIM KKN IMISSU dilakukan oleh kordes KKN

dan laporan individu diupload oleh masing-masing peserta KKN dari tanggal 14 s/d

26 Maret 2023 dengan lembar pengesahan yang sudah lengkap berisi tandatangan

(dibubuhkan cap apabila mewakili instansi) pihak yang berwenang dalarn

penyelenggaraan KKN PPM periode XXVI tahun 2023. Format laporan akhir

kelompok dan laporan indrvidu yang di unggah menggunakan tbnnat .pdf

2 Berkas yang di unggah di SIM KKN iMSSLI, sudah lengkap dengan tandatangan dan

cap biasa atau tanda tangan dan cap elektronik pejabat yg benvenang. Permohonan

tanda tangan Ketua KKN bisa langsung menghubungi di norrer 081805443513 (Pak

Mangku Budiasa).

3 Jika sampai batas waktu unggah, mahasisrva tidak mengunggah laporan tersebut

diatas, maka nilai KKN Periode XXVI Tahun 2023 tidak dapat dikeluarkan oleh

LPPM

B. Pengumpulan Berkas/Laporan Akhir Kelompok di LPPM UNUD

1 Pengumpulan Hardcopy Proposal Kegiatan, Buku Kontrol, Laporan Individu dan

Laporan Akhir KKN PPM yang sudah ada tanda tangan lengkap dikumpul 1 rangkap

dari tanggal 27 Maret 2923 sampai tanggal 31 Maret 2023 di Sekretariat Gedung

LPPM Lantai 4 Karnpus Unud Bukit Jimbaran.

2 Ketentuan laporan yang dikunpul di LPPM UNUD adalah sebagai berikut :

a) Proposal Kegiatan (rangkap 1) dijilid cover buffalo w*arna biru (detil warna

biru sesuaikan dengan buku kontrol) dan sudah ditandatangan dan cap basah

atau tanda tangan dan cap elektronik oleh pejabat terkait pada bagian halaman

pengesahan.



b) Laporan Individu masing-masing peserta KKN untuk 1 desa digabung menjadi

satu rangkap dijilid coyer buffalo wanu biru (detil warrur biru sesuaikan

dengan buku konhol) dan sudah ditandatangan dan cap asli atau tanda tangan

dan cap elektronik oleh pejabat terkait pada bagian halaman pengesahan.

c) Laporan Akhir Kelompok (raagkap 1) dijilid csver buffalo warna biru (detil

warna biru sesuaikan dengan buku kontrol) dan sudah ditandatangan dan cap

asli atau tanda tangan dan cap elektronik oleh pejabat terkait pada bagian

halaman pengesahan.

3 Mengirimkan berkas-berkas KKN PPM sebagai berikut :

r Softcopy Laporan Akhir Kelompok (.wor0

. Softcopy Laporan lndividu yang sudah digabung satu desa {.wor0

o 10 Foto/Dokumentasi TerbaikFrogram KerjaKKN (jpg)

Di masukkan kedalam satu Folder dan di Archive (.zip) dengan format Nama Folder :

(Desa NamaDesa), contoh nama Folder : Desa Jimbaran. Berkas tersebut dikirim

melalui email : kknppm@unud.ac.id, dengan subjek :KKN PERIODE )O(VI 2023

spasi Desa NamaDesa , contoh Subjek : KKN PERIOIIE XXYI 2023 Ilesa

Jimbaran, paling lambat 25 Maret 2923. Jika berkas tersebut melebihi kapasitas

pengiriman berkas di email, silahkan mengguaakan fasilitas Google Drive dan

mengirimkan Do*nload Link dari fasilitas tersebut ke emaii yang sudah ditentukan

diatas dan pastikan linknya dapat dibuka (status pada 'only people added can open

with this link' adalah 'aflyone with the 
"lin*'). 

Sebagai catatan jika link tidak dapat

dibuka dianggap tidak mengumpulkan.

3. Dokumentasi kegiatan KKN berupa video berdurasi maksimal l5.Menit, diunggah

melalui Youtube dan mengirimkan link video dokumentasi tersebut melalui :

bit.lylvideodokumentasikknunud

C. Pengisian Kuisioner di akhir pelaksanaar KKN

I Pengisian Kuisioner Kepuasan Pelayanan KKN kepada mahasiswa dapat dilakukan

secara online melalui link : bitlylkui*is**rkktrurud. Kuisioner ini diisi oleh seluruh

Mahasiswa KKN PPM Periode )O{VI Tahua 2fi23.

2 Pengisian Kuisioner KinerjaDosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN PPM kepada

mahasiswa KKN dalam pelaksanaan KKN dapat dilalrukan secara online melalui link

: bit,ly/kuisiorerdplkknunud. Kuisioaer ini diisi olch seluruh Mahasiswa KKN PPM

Periode )C(YI Tahun zln.



3 Seluruh Kordes diharapkan berkoordinasi dengan anggotanya untuk saling

rnengingatkan dan menginformasikan setelah ujian akhir pelaksanaan KKN untuk

mengisi survey kepuasan masyarakat pada point 1 dan 2 supaya memperlancar proses

keluarnya nitai KKN.

4 Pengisian kuisioner iru merupakan aspek penting untuk peningkatan KKN periode-

periode berikutnya sebagai data evaluasi dan monev LPPM.

Dernikian pengumuman ini dibuat uatuk dapat diketahui dan dilaksanakan. Atas perhatiannya

disampaikan terima kasih
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