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PEI{GUI}IT]MAN

Diumumkan kepada seluruh Mahasisr,ra Pesefia KKN PPM Periode XXV Tahun 2422"

bahr.va pengumpulan berkas KKN Periode XXV Tahun 2022 akan diiaksanakan dengan tata

cara sebagai berikut :

A. tinggah BerkaslLaporan Akhir Ketompok dan Laporan lndividu di LPPNI

{lnucl

I Unggah Laporan Akhir Kelornpok di SIM KKN IMISSU dilakukan oleh kordes Kldhi

dan laporan individu diupload oleh masing-nrasing peserta KKlri dari tanggal 30

Agustus sitl 9 September 2022. dengan lernbar pengesahan y'ang suclah lengkap

trerisi tandatangan ldibubuhkan cap apabila menakili instansi) pihak yang berrvenang

dalam penyelenggaraan KKN PPM periode X,XV tahun 2022. Fonnat Laporan Akhjr

Idelornpok dan laporan individu -vang di unggah adalah dengan fonnat .pdf

2 Berkas yang di unggah di SiM KKN IMSSU, sudah lengkap dengan tandatangan dan

cap biasa atau elektronik pejabat -yg berrvenang. Permohonan tanda tangan ketua

KI(N bisa langsung menghubungi di nomer 081805443513 (Pak Mangku Budiasa).

3 Jika sarnpai lratas waklu unggah. nrahasisrva tidak mengunggah iaporan tersebr-rt

diatas, rnaka nilai KKN Periode XXV Tahun 2*22 tidak dapat dikeluarkan oleh

],PPM

B. Pengumpulan Berkas/Laporan Akhir Kelompok di LPPNI tlNI-iD

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

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

sampai tanggal 9 Septemb er 2$22 di Sekretariat Cedung LPPM Lt. IV Kampus Llnud

Bukit Jinrbaran.

2 Ketentuan laporan yan-e dikurnpul di LPPM UNLID adalah sebagai berikut :

a) Proposal Kegiatan (rangkap l) dijilid cover buffalo warna biru (detil wax'na

biru sesuaikan dengan truku kontrol) dan sudah ditandatangan dan cap asli

atau eiektronik oleh pejabat terkait pada bagian halaman pengesahan.



b) Laporan Individu masing-masing peserta KKN untuk I desa drgabung rnenjadi

satu rangkap dijilid cover butfalo warna biru (detil warna biru sesuaikan

derrgan buku kontrol ) dan sudah ditandatangan dan cap asli atau elektronik

oleh pejabat terkait pada bagian halaman pengesahan.

s) Laporan Akhir Kelompok (rangkap 1) dUilid cover buffalo warna biru (detil

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

asli atau elektronik oleh pejabat terkait pada bagian halaman pengesahan.

3 Mengirimkan berkas-berkas KKN PPM sebagai berikut -

e Softcopy Laporan Akhir Kelornpok {.word)

e Softcopy Laporan lndividLr.vang sudah digabung satu desa (.word)

r 10 Foto/Dokumentasi Terbaik Progratn Kerja KKN (.jpg)

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

fDesa Namal)esa), contoh nama Folder : Desa Jimbaran. Berkas tersebut dikirim

melalui email : kknppmr@unud.ac"id, dengan subiek .KKN PERTODE XXV 2022

spasi Desa NamaDesa , contoh Subjek : KKN PERIODE XXY 7t22 Desa

Jimbaran, paling lambat I Septemtrer 2022. Jika berkas tersebut melebihi kapasitas

pengiriman berkas di email, silahkan rnenggunakan fasilitas Coogle Drive dan

mengirimkan Dor.vnload Link dari tbsilitas tersebut ke email yang sudah ditentukan

diatas dan pastikan linknya dapat dibuka (status pada 'only peopie Gdtled c{tt', (}pert

n,ith thi,y link' adalah 'arryone wilh tl* link') Sebagai catatan jika link tidak dapat

dibuka dianggap tidak rnengumpulkan.

3. Dokr-unentasi kegiatan KI(N berupa video berdurasi rnaksimal 15 ir{enit, diunggah

rnelalui Youtube dan mengirimkan link video dokumentasi tersebut rnelatrui :

bit.ly/videodoku mentasikkn u nud.

L-. Pengisian Kuisioner di akhir pelaksanaan KKN

1 Pengisian Kuisioner Kepuasan Pela_vanan KKN kepada mahasisrva dapat dilakr,rkan

secara online melalui link : bit.ly/kuisionerkknunud. Kuisioner ini diisi oleh selumh

Mahasiswa KKN PPM Periode,XXV Tahun 2022

2 Pengisian Kuisioner Kinerja Dosen Pembimbing Laparrgan (DPL) KKN PP1t4 kepada

mahasistva KKN dalam pelaksaruran KKN dapat dilakukan secara online trelalui link

: bit.lyikuisionerdplkknunud. Kuisioner ini diisi oleh seluruh ivfahasiswa KKN PPh4

Periode XXV Tahun 2022.



3 Seluruh Kordes diharapkan berkoordinasi dengan anggotanya untuk saling

mengingatkan dan menginformasikan setelah ujian akhir pelaksanaan KKN untuk

rnengisi sun.ey kepuasan masyarakat pada point I dan 2 supaya memperlancar proses

keluarnya nilai KKN.

4 Pengisian kuisioner ini merupakan aspek penting mttuk peningkatan KKN periode-

periode berikutnya sebagai data evaluasi dan moneY I-PPM-

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui dan dilaksanakan. Atas perhatiannya

disampaikan terima kasih
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