JADWAL KEGIATAN

KULIAH KERJA NYATA (KKN) MAHASISWA
UNIVERSITAS KUNINGAN TAHUN AKADEMIK 2019-2020

NO
1.
2.
3.

KEGIATAN
Pendaftaran peserta online
Pengumuman kelompok dan
lokasi
Pembekalan peserta dan
perencanaan program kelompok

TANGGAL

KETERANGAN

27 Juni – 3 Juli 2020

website LPPM
(www.lppm.uniku.ac.id)

10 Juli 2020

website LPPM

1 – 9 Agustus

4.

Pelaksanaan kegiatan

10 – 23 Agustus 2020

5.

Penyusunan dan penyerahan
laporan kelompok

24 – 31 Agustus 2020

6

Pameran (Expo) KKN online

1 – 7 September 2020

Media (aplikasi) dan jadwal akan
diinformasikan kemudian.
a. Media (aplikasi) dan jadwal
pembukaan oleh rektor akan
diinformasikan kemudian.
b. Media (aplikasi) dan jadwal
pembukaan pembukaan KKN di
masing-masing kelompok
sebelumnya harus dilaporkan
kepada panitia.
Laporan diserahkan ke ruang LPPM
pada jam kerja.
Alamat website akan diinformasikan
kemudian

Kuningan, 26 Juni 2020
Ketua LPPM,

Oding Syafrudin, S.Si., M.M.
NIP. 19610606199503100

INFORMASI KEGIATAN

KULIAH KERJA NYATA (KKN) MAHASISWA
UNIVERSITAS KUNINGAN TAHUN AKADEMIK 2019-2020
Sehubungan dengan adanya wabah pandemi Covid-19, penyelenggaraan KKN bagi mahasiswa Uniku tahun
akademik 2019/2020 akan dilaksanakan dengan mengutamakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah. Sehubungan dengan hal itu pada semua tahapan kegiatan, seluruh peserta wajib mematuhi ketentuan
yang ditetapkan panitia.
1. Kegiatan KKN tahun ini diselenggarakan secara daring (dalam jaringan) baik pada saat persiapan,
pembekalan, pelaksanaan, evaluasi, dan pameran. Apabila keadaan mendesak serta dianggap perlu bisa
melakukan kegiatan secara luring (luar jaringan). Presentasi kegiatan secara luring dapat dilakukan maksimal
30% dari seluruh rangkaian kegiatan.
2. Jenis KKN tahun ini adalah KKN Tematik Kewirausahaan dengan program digitalitasi produk unggulan desa.
3. Setiap calon peserta KKN harus memenuhi persyaratan administrasi akademik sebagai berikut:
(a) Mahasiswa aktif yang terdaftar pada semester berjalan. (b) Telah melakukan kontrak mata kuliah KKN pada
saat pengisian Kartu Rencana Studi/FRS online.
4. Setiap calon peserta KKN harus mengisi formulir pendafataran secara online di laman website LPPM Uniku
(www.lppm.uniku.ac.id) dengan melampirkan Surat pernyataan mengikuti KKN (format surat pernyataan dapat
diunduh di laman website LPPM Uniku).
5. Pengelompokan peserta akan ditentukan langsung oleh panitia berdasarkan kedekatan geografis alamat asal
(bagi mahasiswa asal Kabupaten Kuningan) atau alamat domisili (bagi mahasiswa yang berasal dari luar
Kabupaten Kuningan). Lokasi kegiatan yaitu desa-desa yang pernah dijadikan lokasi KKN Uniku dan telah
teridentifikasi produk unggulan desanya.
6. Pembekalan Peserta oleh panitia diselenggarakan secara daring dan harus diikuti seluruh peserta. Metode
(aplikasi yang digunakan) dan jadwal akan diinformasikan kemudian. Pembekalan Peserta oleh Dosen
Pembimbing Lapangan (DPL) akan ditentukan oleh masing-masing DPL, baik metode dan jadwalnya. Setiap
kelompok harus menyusun rencana program kegiatan pada saat pembekalan oleh DPL dan diserahkan
kepada panitia pada batas waktu yang telah ditentukan.
7. Pelaksanaan kegiatan KKN dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 23 Agustus 2020. Pelaksanaan kegiatan akan
dimulai dengan sambutaan pembukaan oleh Rektor secara daring pada hari pertama pelaksanaan kegiatan
yang diikuti oleh undangan, panitia, DPL, dan seluruh peserta KKN. Kegiatan pembukaan KKN di masing-masing
kelompok dilakukan secara daring yang diikuti anggota kelompok, DPL, dan perwakilan masyarakat. Pada
pelaksanaan kegiatan, peserta tidak diperkenankan menginap di lokasi KKN, tetapi menginap di rumah masingmasing.
8. Setiap kelompok harus menyusun dan menyerahkan laporan kegiatan. Penyusunan laporan hanya oleh
masing-masing kelompok dan dibuat berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh panitia. Penyusunan laporan
ini tersebut harus disetujui DPL dan diketahui oleh Kepala Desa lokasi KKN. Laporan tersebut harus diserahkan
ke ruang LPPM pada jam kerja dan tidak melebihi tanggal yang telah ditentukan.
9. Kegiatan KKN ini akan diakhiri dengan Pameran (expo) KKN. Kegiatan tersebut dilakukan secara online yang
berisi tentang informasi dan promosi produk unggulan tiap desa.
10. Penilaian KKN setiap peserta akan dinilai dari kegiatan pembekalan, penyusunan rencana kegiatan,
pelaksanaan, penyusunan laporan, dan pameran KKN.
11. Setiap peserta harus melakukan pembayaran keuangan kegiatan KKN sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus
ribu rupiah) pada bank yang telah ditunjuk atas nama Universitas Kuningan. Batas waktu pembayaran paling
lambat pada tanggal 27 Juli 2020. Peserta akan mendapatkan fasilitas berupa Jaket KKN. Bukti pembayaran
keuangan yang telah divalidasi BAKKUP disampaikan kepada LPPM dalam format JPG atau PDF ke alamat
email Pengabdian LPPM Uniku dengan menyertakan nama lengkap, NIM, dan program studi ke:
pengabdian.lppm@uniku.ac.id
12. Informasi penting lainnya dapat dilihat di laman website LPPM Uniku (www.lppm.uniku.ac.id) atau dapat
menghubungi kantor LPPM Uniku setiap hari kerja.
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