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Rektor Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada masa Pendemi
COVID-19, perlu disusun pedoman yang lebih teknis tentang mekanisme pelaksanaan
Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari rumah.
b. bahwa berdasarkan
erdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf aa, perlu menetapkan
Keputusan Rektor tentang Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Covid
Covid-19
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo tahun 2020.
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: a. Undang-Undang
Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang
Standar
dar Nasional Pendidikan Tinggi.
Memperhatikan : a. Arahan Presiden RI Tanggal 15 Maret 2020 tentang Kerja dari Rumah, Belajar dari
Rumah, dan Ibadah dari Rumah;
b. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36962/MPK.A/HK/2020
tentang Pembelajaran Secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan
Penyebaran Corona Virus Diseas (COVID-19)
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c. Hasil Keputusan Rapat Pimpinan dan Unit Kerja Universitas
sitas Nurul Jadid tanggal 18
April 2020.
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COVID-19 UNIVERSITAS
NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO TAHUN 2020
: Menetapkan Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik COVID-19 Universitas
Nurul Jadid Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran
ampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Keputusan ini.
: Petunjuk teknis ini menjadi pedoman dan acuan dalam
am pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata
(KKN) selama pandemi COVID-19
COVID
yang dikelola dan dikoordinir oleh Lembaga
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Assalamualaikum Wr. Wb.
I.

Berdasarkan
1. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Arahan Presiden RI Tanggal 15 Maret 2020 tentang Kerja dari Rumah,
Belajar dari Rumah, dan Ibadah dari Rumah;
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor
36962/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran Secara Daring dan
Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus
Diseas (Covid-19);
4. Surat
Edaran
Rektor
Universitas
Nurul Jadid Nomor NJT06/0301/A.04/03.2020 tentang Perkuliahan Daring di Universitas
Nurul Jadid
5. Hasil keputusan Rapat Pimpinan Universitas Nurul Jadid pada 18 April
2020, pukul 09.00 – 13.00 WIB, di Aula Mini UNUJA;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor ... tentang
Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Covid-19.

II.

Maka disampaikan gambaran besar pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Universitas Nurul Jadid Tahun 2020 pada masa bencana nasional Covid-19
sebagai berikut:
1.
Tema KKN saat ini adalah “KKN Tematik Covid-19 Berbasis pada Produk
Karya Pengabdian.”

2.

3.
4.

5.

6.

III.

Mahasiswa yang terlibat dalam KKN saat ini adalah seluruh mahasiswa
UNUJA yang telah memprogram KKN (Semester 6 bagi Fakultas Agama
Islam, Semester 6 bagi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas SosialHumaniora, Semester 4 bagi Fakultas Teknik, dan Semester 6 bagi D3
Kebidanan Fakultas Kesehatan);
KKN pada masa Covid-19 dilaksanakan secara individu oleh mahasiswa
dari rumah atau desa masing-masing;
Bentuk pengabdian diarahkan antara lain pada pemetaan potensi desa,
aplikasi desa, layanan kepada masyarakat, ataupun kegiatan lain yang
berorientasi pada penguatan kesadaran dalam pencegahan Covid-19;
Bentuk pengabdian yang berupa kerja sosial atau aksi sosial atau relawan
untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 hanya bisa
dilakukan melalui kerjasama secara resmi dengan lembaga atau gugus
tugas yang legal, bukan oleh masing-masing individu;
Mekanisme pengumpulan proposal dan laporan KKN, serta tahap
verifikasi dan review dilakukan sepenuhnya secara online (daring);

Adapun teknis pelaksaan KKN Tematik Covid-19 Universitas Nurul Jadid ini
telah diatur dalam ketentuan khusus sebagaimana dalam lampiran.

Demikian surat edaran
sebagaimana mestinya.

ini

dibuat

untuk

Wassalamualaikum Wr. Wb.
Paiton 18 April 2020
Kepala LP3M
Universitas Nurul Jadid,

ACHMAD FAWAID, M.A., M.A.
NIDN. 2123098702
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1. Rektor Universitas Nurul Jadid
2. Wakil Rektor I, II, III, IV Universitas Nurul Jadid
3. Arsip

diperhatikan

dan
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PETUNJUK TEKNIS KULIAH KERJA NYATA (KKN) TEMATIK COVID-19
UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO
TAHUN 2020
A. Latar Belakang
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Covid-19 ini dirancang khusus sebagai
solusi pelaksanaan KKN selama masa Covid-19. KKN ini dilaksanakan secara
individu oleh setiap mahasiswa untuk menciptakan produk-produk yang dapat
dimanfaatkan atau dapat mengedukasi masyarakat sasaran. Namun, produk karya
pengabdian dapat pula dikompensasikan dengan program kerja yang bersifat
layanan dengan persyaratan tertentu yang diatur dalam petunjuk ini.
Kuliah Kerja Nyata berupa kuliah pengabdian kepada masyarakat yang
diselenggarakan oleh mahasiswa terkait pengembangan atau pemberdayaan
masyarakat dalam bentuk pembuatan produk karya pengabdian yang dipersiapkan
bagi peningkatan kapasistas masyarakat desa atau kelurahan di wilayah masingmasing. KKN berbasis Produk Karya Pengabdian ini diorientasikan agar mahasiswa
dapat memberikan atau menuangkan ide kreatifnya sesuai dengan potensi desa
yang dimiliki.
Peserta KKN ini meliputi mahasiswa dari berbagai jurusan/multidisplin ilmu.
Selama masa KKN, mahasiswa tidak disarankan melakukan kegiatan yang
melibatkan kerumunan banyak orang sampai menunggu redanya masalah
penyebaran virus COVID-19. Meski demikian, mahasiswa diwajibkan tetap
produktif menciptakan produk inovasi mapun berbagai buku panduan
pembelajaran bagi masyarakat.
B. Tujuan
1. Memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh dari
pembelajaran di UNUJA dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar
akan potensi desa dan pandemi Covid-19.
2. Memperkuat produktivitas mahasiswa di rumah masing-masing dalam
kerangka pemberdayaan kepada masyarakat berbasis produk karya pengabdian
dengan tetap mengikuti secara ketat protokol kesehatan Covid-19.
3. Meningkatkan kesempatan mahasiswa untuk bekerja sama dengan masyarakat
sekitar selama masa pandemi Covid-19 untuk tetap concern dengan isu-isu
aktual pemberdayaan masyarakat.

C. Tema
Tema Kuliah Kerja Nyata (KKN) kali ini adalah “Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Tematik Covid-19 berbasis Prodak Karya Pengabdian.”
D. Luaran
1. Produk multimedia berupa video dokumenter tentang potensi desa, aplikasi,
layanan kepada masyarakat, ataupun produk pengabdian lain sesuai dengan
kreativitas mahasiswa.
2. Produk dokumen berupa narasi laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tentang
potensi desa, aplikasi, layanan kepada masyarakat, ataupun tema-tema lain
sesuai dengan kreativitas mahasiswa.
E. Indikator Keberhasilan
1. Tersedianya produk multimedia berupa video dokumenter tentang potensi desa,
aplikasi desa, layanan kepada masyarakat, atau produk pengabdian lain sesuai
dengan kreativitas mahasiswa.
2. Tersedianya dokumen berupa laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tentang potensi
desa, aplikasi, layanan kepada masyarakat, ataupun tema-tema lain sesuai
dengan kreativitas mahasiswa.
F. Prinsip Dasar KKN
1. Partisipasi. Melibatkan masyarakat secara aktif sebagai subyek di dalam suatu
program, mulai dari perancangan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi,
pelaporan, dan diseminasi.
2. Pemberdayaan. Memperhatikan pengetahuan, pengalaman, kebutuhan, dan
kehendak serta mendayagunakan potensi yang dimiliki masyarakat mitra
pengabdian untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki
serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi.
3. Kemitraan. Menjalin kerjasama dan jejaringpengabdian kepada masyarakat
dengan berbagai pihakberdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling
menguntungkan.
4. Keberlanjutan. Merancang bantuan pengabdian kepada masyarakat terintegrasi
secara berkelanjutan dan mandiri dengan atau tanpa bantuan dari pihak
manapun.
5. Kesukarelaan. Bersedia melakukan program dan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat tanpa paksaan, baik atas prakarsa sendiri maupun atas permintaan
masyarakat dan pihak lain.
6. Kebermanfaatan. Setiap program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
harus bermanfaat seluas-luasnya bagi semua pihak, baik dari segi
keilmuan,sosial, ekonomi, politik, budaya dan manfaat lainnya bagi
pengembangan masyarakat ke depan.Manfaat pengabdian adalah untuk
mendorong masyarakat mengembangkan asset mereka.
7. Keterkaitan ilmu dan amal. Menjadikan program dan kegiatan pengabdian
kepada masyarakat sebagai implementasi dari pembelajaran dan penelitian
untuk mendukung transformasi sosial.

G. Bentuk Kegiatan
Mahasiswa bisa memilih salah satu atau beberapa bentuk kegiatan Kuliah
Kerja Nyata (KKN) berikut ini:
1. Identifikasi potensi desa. Mahasiswa dapat membuat video dokumenter dan
laporan KKN tentang potensi desa atau dusun tempat mereka tinggal, baik
berupa potensi ekonomi, sosial, teknologi, maupun religius.
2. Aplikasi desa. Mahasiswa dapat membuat video dokumenter dan laporan KKN
tentang pembuatan aplikasi sederhana yang bermanfaat untuk desa, seperti
website desa, aplikasi siaga-mudik, dan aplikasi lain yang bermanfaat untuk
lembaga-lembaga di sekitar.
3. Koordinasi desa. Mahasiswa dapat membuat video dokumenter dan laporan
KKN tentang membangun komunikasi dan koordinasi dengan tokoh lokal,
pemerintah desa, ketua RT/RW, tokoh agama, dan takmir masjid tentang
pentingnya penerapan protokol antisipasi penyebaran virus Covid-19 dalam
kegiatan sholat jum’at, tarawih berjemaah, tadarus, dan sholat Ied.
4. Relawan Covid-19. Mahasiswa dapat membuat video dokumenter dan laporan
KKN tentang menjadi relawan Covid-19, seperti menjadi petugas pada posko
check-point Covid-19, dan sejenisnya.
5. Donasi Covid-19. Mahasiswa dapat membuat video dokumenter dan laporan
KKN penggalangan donasi untuk diberikan kepada masyarakat yang terdampak
secara ekonomi selama masa pandemi.
6. Seminar Online. Mahasiswa dapat membuat video dokumenter dan laporan KKN
tentang keikutsertaan mereka mengikuti kegiatan seminar, konferensi, atau
kegiatan produktif lain secara online selama masa pandemi.
7. Produk pengabdian lain. Mahasiswa dapat membuat video dokumenter dan
laporan KKN tentang penyuluhan dari rumah ke rumah atau melalui video yang
berisi konten tentang penanganan dan pencegahan Covid-19, misalnya:
a. Pengenalan virus Covid-19, penularannya, dampaknya bagi kesehatan, dan
pencegahannya;
b. Pengenalan ciri-ciri infeksi Covid-19, pengenalan satgas Covid-19 setempat,
dan pengenalan rumah sakit rujukan setempat;
c. Pembuatan disinfektan;
d. Pembuatan anti-septic;
e. Pembuatan masker;
f. Pengenalan aneka buah dan sayuran yang dapat meningkatkan imunisasi,
serta kadar dan cara mengkonsumsinya sehari-hari dan pada masa puasa;
g. Pengenalan pentingnya isolasi bagi ODP baik mandiri di rumah maupun di
lokasi khusus, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan selama masa isolasi,
makanan dan minuman yang dikonsumsi selama isolasi dan cara
menghilangkan kebosanan selama isolasi;
h. Pentingnya membangun sikap yang baik dan benar berdasarkan aturan
pemerinath dan agama ketika terdapat salah satu anggota keluarga, tetangga,
dan masyarakat yang terinfeksi Covid-19 agar tidak terjadi diskriminasi dan
stigma buruk;

i. Pengenalan perilaku Rasulullah dan para sahabat ketika terjadi wabah
menular;
j. Pengenalan amalan/do’a-do’a, bacaan, tata cara qunut nazila, dan tata cara
sholat hajat agar terhindar dari virus Covid-19;
k. Pengenalan status hukum dan dalil hukum Islam tentang kebolehan
meninggalkan sholat jum’at demi menghindari virus corona;
l. Pengenalan pentingnya hidup irit dan peningkatan solidaritas bersama agar
bisa bertahan selama masa pandemi;
m. Pengenalan kegiatan-kegiatan ekonomi (bisa menghasilkan uang) yang bisa
dilakukan selama masa pandemi;
n. Pengenalan cara terhindar dari penularan virus corona bagi masyarakat yang
pekerjaannya tidak bisa dilakukan di rumah, seperti petani, peternak,
pedagang keliling, dan sebagainya.
H. Pemberian Subsidi
Merujuk pada kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor
36962 Tahun 2020 tentang perlunya Perguruan Tinggi memberi layanan kuota
internet kepada mahasiswa selama masa Pandemi Covid-19, maka pelaksanaan
KKN tahun ini juga mengalokasikan dana subsidi sebesar Rp. 100.000 kepada
mahasiswa dalam bentuk pemberian pulsa pada nomor paket data mahasiswa.
Mekanisme pemberian subsidi dilakukan mengirimkan pulsa kepada nomor
paket data mahasiswa yang diinput di SIAMTEK. Mahasiswa yang tidak
menyertakan atau keliru menyertakan nomor paket data pada aplikasi SIAMTEK
pada saat pendaftaran KKN dianggap tidak bersedia menerima subsidi dan berada
di luar tanggung jawab LP3M. Penggunaan dana subsidi ini diharapkan digunakan
semaksimal mungkin untuk operasional kegiatan KKN tahun 2020.
I. Ketentuan Umum KKN
1. Syarat Umum
a. Mahasiswa yang telah memenuhi syarat administratif dan tidak memiliki
tanggungan biaya berdasarkan hasil rekapitulasi dari masing-masing
Fakultas dan Bendahara UNUJA.
b. Mahasiswa UNUJA yang telah memprogram KKN semester ini, yakni
Semester 6 bagi Fakultas Agama Islam, Semester 6 bagi Prodi Pendidikan
Bahasa Inggris Fakultas Sosial-Humaniora, Semester 4 bagi Fakultas
Teknik, dan Semester 6 bagi D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan
2. Administratif
a. Mahasiswa melakukan login ke https://siamtekunuja.ac.id dengan mengisi
username dan password menggunakan NIM masing-masing.
b. Melengkapi identitas diri di aplikasi SIAMTEK, seperti foto profil, nomor
telpon, nomor kuota internet, alamat Facebook, dan lain-lain.

J. Tata Cara Pendaftaran KKN di Siamtek
1. Login ke https://siamtek.unuja.ac.id dengan memasukkan username dan
password dengan NIM Anda.

2.

Lengkapi semua formulir kosong dengan identitas diri sesuai KTP. Pada kolom
nomor telpon, isilah dengan nomor telpon atau nomor kuota yang hendak diisi
pulsanya. Kesalahan atau keterlambatan pengisian nomor telpon atau kuota
pada formulir ini berada di luar tanggung jawab LP3M. Setelah terisi, klik
SIMPAN.

3. Klik menu “Pengajuan” di dashboard kiri, lalu pilih “KKN”. Tampilan box saat
Anda sukses terdaftar sebagai anggota KKN adalah sebagai berikut. Lalu, klik
SIMPAN

4. Setelah mengklik tombol “Simpan”, Anda akan diarahkan ke box sebagai
berikut. Di sini, Anda akan mengetahui nama dosen reviewer Anda, dan
nomor telponnya. Setelah Anda mengetahui nomor telpon reviewer, Anda
diharapkan untuk segera menghubunginya untuk bergabung dengan temanteman kelompok Anda dalam satu grup WA atau telegram. Dosen reviewer
adalah tempat Anda mengkonsultasikan proposal dan laporan KKN Anda
selama ada di rumah masing-masing.

K. Jadwal Kegiatan
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Covid-19 ini dilaksanakan selama
kurang lebih 25 hari dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendaftaran online di Siamtek
= 26 s.d. 30 April 2020

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Upload proposal kegiatan
Verifikasi proposal kegiatan
Mengunduh Surat Tugas
Pelaksanaan kegiatan KKN
Pengumpulan laporan KKN
Review laporan kegiatan

=
=
=
=
=
=

01 Mei s.d. 04 Mei 2020
04 s.d. 06 Mei 2020
06 Mei 2020
07 Mei s.d. 05 Juni 2020
01-05 Juni 2020
07 Juni s.d. 15 Juni 2020

L. Pengendalian Mutu KKN
1. Verifikasi. Proses verifikasi terdiri dari dua tahap, yaitu: Pertama, verifikasi
administratif yang dilakukan dengan memeriksa kelengkapan identitas diri dan
berkas proposal. Kedua, validasi administratif yang dilakukan dengan
memvalidasi atau menolak proposal yang lengkap dan tidak lengkap
2. Review. Proses review terdiri dari dua tahap, yaitu: Pertama, review proposal,
yang melibatkan tim reviewer untuk memeriksa substansi proposal KKN sesuai
dengan kriteria substansi yang telah ditetapkan dalam Juknis ini. Kedua, review
laporan KKN, yang juga melibatkan tim reviewer untuk memeriksa substansi
laporan KKN sesuai dengan kriteria dan ketercapaian target KKN tahun ini, serta
kelengkapan laporan berupa video dan narasi program.
M. Kriteria Penilaian
1. Kriteria administratif
a. Memenuhi kelengkapan proposal sesuai dengan sistematika yang telah diatur
dalam Juknis ini.
b. Memenuhi kelengkapan laporan KKN berupa video dokumenter dan laporan
dokumen sesuai dengan kriteria dan sistematika yang telah diatur dalam
Juknis ini.
2. Kriteria Subtansi
a. Kesesuaian laporan kegiatan KKN dengan semua aspek dalam sistematika
yang telah diatur dalam Juknis ini, mulai dari Latar Belakang hingga
Penutup.
b. Kesesuaian video dokumenter KKN dengan semua aspek dalam ketentuan
teknis yang telah diatur dalam Juknis ini, mulai dari Pembukaan, Isi, hingga
Penutup.
N. Format Proposal KKN
Proposal KKN disusun dalam bentuk narasi minimal 5 halaman (tidak
termasuk halaman judul, surat tugas, dan lampiran) yang ditulis menggunakan
Times New Roma, ukuran 12 pt, dengan jarak baris 1, 5 pasi, margin 3-3-3-3,
dengan ukuran kertas A4 mengikuti sistematika sebagai berikut.
Halaman Sampul
BAB I Pendahuluan (1 halaman)
Menjelaskan secara ringkas (a) potensi desa yang menjadi tempat pengabdian; (b)
alasan mengapa potensi tersebut perlu dikembangkan; dan (c) program yang akan
dilaksanakan.
Bab II Rencana Kegiatan (4 halaman)

Menjalaskan secara ringkas (a) rencana program dari tahap identifikasi dan
pelaksanaan, (b) tempat dan waktu pelaksanaan berupa timeline, (c) manfaat
program, dan (d) pihak-pihak yang dilibatkan dalam program.
O. Format Video Dokumenter
Video dokumenter adalah sejenis dokumentasi audio-visual yang menampilkan
kegiatan KKN disertai dengan keterangan tertulis setiap kegiatan, melibatkan
testimoni warga disertai dengan keterangan tertulis identitas pemberi testimoni,
berdurasi tidak lebih dari 5 menit, diupload di channel Youtube masing-masing,
dan minimal memenuhi kriteria berikut ini:
1. Pembukaan, menampilkan judul kegiatan KKN
2. Isi, bisa berupa rekaman potensi desa, rekaman penjelasan aplikasi, rekaman
testimoni warga, dan lain-lain.
3. Penutup, berupa ucapan terimakasih atau sejenisnya.
P. Format Laporan KKN
Laporan KKN disusun dalam bentuk narasi minimal 15 halaman (tidak
termasuk halaman judul, surat tugas, abstrak, daftar pustaka, dan lampiran) yang
ditulis menggunakan Times New Roma, ukuran 12 pt, dengan jarak baris 1, 5 pasi,
kecuali abstrak 1 spasi, margin 3-3-3-3, dengan ukuran kertas A4 mengikuti
sistematika sebagai berikut.
Halaman Sampul
Abstrak
Abstrak terdiri dari 200 – 300 kata, menjelaskan secara ringkas rencana program
yang akan dilaksanakan, potensi desa yang menjadi sasaran program, dan target
yang akan dicapai.
Daftar Isi
BAB I Pendahuluan (1 halaman)
Menjelaskan secara ringkas (a) potensi desa yang menjadi tempat pengabdian; (b)
alasan mengapa potensi tersebut perlu dikembangkan; dan (c) program yang akan
dilaksanakan.
Bab II Metode Pelaksanaan (4 halaman)
Menjalaskan secara ringkas (a) metode pelaksanaan dari tahap identifikasi, tahap
pemetaan, dan tahap pelaksanaan, (b) tempat dan waktu pelaksanaan berupa
timeline, (c) manfaat program, dan (d) pihak-pihak yang dilibatkan dalam program.
Bab III Hasil dan Pembahasan (9 halaman)
Menjelaskan secara detail (a) proses pelaksanaan kegiatan KKN secara nyata di
lapangan, (b) faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program KKN
tersebut, dan (c) rencana tahapan selanjutnya.
Bab IV Penutup (1 halaman)
Daftar Pustaka
Lampiran (berisi foto-foto)

Q. Mekanisme Pengumpulan Proposal dan Laporan KKN
Mekanisme pengumpulan proposal dan laporan KKN dilakukan sepenuhnya
secara online (daring) melalui aplikasi Siamtek.
1. Proposal kegiatan diformat dalam bentuk .pdf
2. Video dokumenter diformat dalam bentuk link Youtube
3. Laporan kegiatan KKN diformat dalam bentuk .pdf
Proposal kegiatan, link video dokumenter, dan laporan kegiatan diberikan
kepada koordinator kelompok masing-masing untuk kemudian diupload di laman
https://siamtek.unuja.ac.id.
R. Sanksi-Sanksi
Bagi mahasiswa yang terlambat mengumpulkan proposal atau laporan KKN
dalam batas waktu yang telah ditentukan, akan diberi sanksi penurunan grade nilai
KKN. Sementara itu, bagi mahasiswa yang tidak mengumpulkan proposal atau
laporan KKN, akan diberi sanksi tidak lulus dan harus mengulang KKN pada tahun
berikutnya.
S. Penutup
Kuliah Kerja Nyata merupakan bagian dari program pengabdian kepada
masyarakat yang menjadi kewajiban akademik bagi setiap mahasiswa UNUJA yang
telah menempuh jumlah SKS tertentu. Pada tahun ini, program KKN dilakukan
penuh secara daring, namun diharapkan mahasiswa tetap melaksanakan program
pemberdayaan kepada masyarakat berbasis produk pengabdian. Oleh karena itu,
Juknis ini diharapkan bisa membantu mahasiswa dalam melaksanakan KKN
tersebut secara bertahap. Kritik dan saran diperlukan untuk pengembangan Juknis
ini ke dapan.
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