Nomor : 23/LPPM/UNISNU/II/2021
Lamp : 1 bendel
Hal
: Surat Edaran
Kepada Yth.
Dosen Unisnu Jepara
Di_Tempat
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT, Shalawat dan salam semoga tercurah
kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat sampai kepada kita
umatnya yang berada pada jalur hidayah sampai akhir zaman.
Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unisnu
Jepara Angkatan X dengan tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial”.
Dan pelaksanaan program pengabdian KKN berbasis kemitraan, maka bersama ini kami
terbitkan petunjuk teknis pelaksanaan program tersebut. Adapun file juga dapat
didownload di web lppm : www.lppm.unisnu.ac.id.
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
disampaikan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Jepara, 19 Februari 2021
Ketua LPPM UNISNU Jepara

Purwo Adi Wibowo, SE., M.Sc.
NIP. 19801019.200501.1.001
Tembusan :
1. Arsip

Lampiran :
Nomor Surat : 23/LPPM/UNISNU/II/2021
Perihal : Surat Edaran
PETUNJUK TEKNIS PENGABDIAN TRILATERAL
(KOLABORASI MAHASISWA – DOSEN DPL – DOSEN NON DPL)
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KKN BERBASIS KEMITRAAN
ANGKATAN X TA. 2020/2021
A. LATAR BELAKANG
Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara sebagai salah satu perguruan
tinggi yang memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sesuai dengan
Visi dan Misi Unisnu Jepara yaitu Menjadi Universitas Islam Terdepan dalam
Melahirkan Sumber Daya Manusia Unggul Yang Berilmu, Cendekia, Berakhlakul
Karimah Berlandaskan Nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jama’ah dalam Pengembangan
Iptek dan Seni Budaya pada tahun 2028. Dalam mewujudkan visi tersebut maka Unisnu
Jepara melalui LPPM melakukan peningkatan daya saing perguruan tinggi dibidang
pengabdian kepada masyarakat. Salah satu kebijakan dan langkah yang dilakukan oleh
LPPM dalam meningkatkan partisipasi dosen dalam melaksanakan pengabdian yakni
adanya kegiatan pengabdian kolaborasi Mahasiswa dengan dosen.
Pada saat ini dosen Unisnu Jepara dalam melaksanakan kegiatan pengabdian
kepada masyarakat masih tergolong rendah hal ini tercermin dengan masih sedikitnya
keterlibatan dosen dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tabel
berikut disajikan kegitan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen
Unisnu Jepara :
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN 2015 – 2020
NO

TAHUN

JUMLAH PENGABDIAN

JUMLAH
DOSEN

REGULER
DRPM
1
2015
13
4
51
2
2016
19
15
75
3
2017
20
10
84
4
2018
57
20
132
5
2019
42
10
73
6
2020
27
8
71
Sumber : Data pengabdian LPPM Unisnu Jepara, 2021 (olah)
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Prosentasi
Partisipasi
30%
44%
49%
78%
43%
42%

LPPM UNISNU JEPARA

Dari tabel diatas dapat dilihat kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh dosen
Unisnu Jepara rata-rata selama enam tahun terakhir masih dibawah 50%. Kegiatan paling
banyak dilakukan di Tahun 2018 dengan total 77 program pengabdian atau tingkat
pastisipasinya sebesar 78%. Sedangkan pada tahun 2020 kegiatan pengabdian yang
dilaksanakan hanya ada 35 Program pengabdian atau tingkat partisipasinya sebesar 42%.
Dengan adanya kegiatan pengabdian berbasis kemitraan kolaborasi antara mahasiswa
dan dosen maka nantinya akan menghasilkan 60 program pengabdian kepada masyarakat
yang potensial melibatkan sebanyak 60 sampai dengan 90 dosen.
B. TUJUAN
1. TUJUAN UMUM
Memberikan acuan bagi pihak terkait dalam menyelenggarakan pengabdian kepada
masyarakat pada Program Pengabdian KKN berbasis Kemitraan agar berkualitas dan
berdampak positif bagi masyarakat.
2. TUJUAN KHUSUS
1) Memberikan petunjuk bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengabdian
KKN berbasis kemitraan
2) Mensinergikan semua sumber daya yang tersedia untuk menjamin tercapainya
output yang ditargetkan.
3) Memberikan arah pengabdian agar mampu menjawab tantangan kebutuhan iptek
sesuai dengan kebutuhan mitra
4) Memberi petunjuk dalam membangun jejaring kerjasama dan memenuhi
kebutuhan administrasinya
5) Meningkatkan efisiensi, efektfitas dan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat
C. KETENTUAN DAN PERSYARATAN
1. KETENTUAN DOSEN PELAKSANA (DPL – NON DPL) PROGRAM
PENGABDIAN BERBASIS KEMITRAAN
1) Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Unisnu Jepara WAJIB melibatkan satu (1)
dosen non DPL.
2) Satu dosen non DPL yang sudah ditunjuk oleh DPL diperbolehkan terlibat atau
menjadi partner dan atau narasumber kegiatan dengan DPL lain.
3) DPL Unisnu Jepara boleh menjadi narasumber kegiatan dengan DPL lainnya.
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4) Dosen non DPL yang terlibat dalam kegiatan pengabdian boleh dituliskan atau
dicantumkan dalam pelaporan pengabdian, artikel, publikasi media massa dll.
Untuk urutan penulis menyesuaikan dengan kesepakatan tim dosen.
2. PERSYARATAN KEMITRAAN MAHASISWA KKN DALAM PROGRAM
PENGABDIAN BERBASIS KEMITRAAN
1) Setiap kelompok mahasiswa KKN terdiri dari beberapa desa dan minimal 15
Mahasiswa.
2) Setiap kelompok dipimpin oleh satu koordinator kelompok dibantu oleh dua
koordinator mitra
3) Setiap kelompok KKN terdiri dari dua mitra
4) Setiap kelompok KKN didampingi oleh satu DPL dengan melibatkan atau dosen
Unisnu non DPL
5) Kategori mitra yang dapat ditangani boleh pilih diantara :
1) Mitra Produktif seperti UMKM, BUMDes, Desa Wisata dsb
2) Mitra non Produktif seperti Pondok Pesantren, TK/SD/SMP/SMA, dsb
3) Mitra yang menuju produktif seperti Ibu PKK, Karangtaruna, Komunitaskomunitas orientasi usaha dsb.
3. UNSUR - UNSUR YANG TERLIIBAT DALAM PENGABDIAN KKN
BERBASIS KEMITRAN
1) Kelompok Mahasiswa
2) Dosen Pembimbing Lapangan
3) Dosen non DPL KKN
4) Mitra pengabdian
5) Reviewer internal pengabdian
6) Panitia Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (PPKKN)
7) LPPM Unisnu Jepara
8) Lembaga Penjaminan Mutu Unisnu Jepara
9) Pihak lain yang dianggap perlu
D. PERAN DAN KONTRIBUSI PARA PIHAK
a. MAHASISWA
 Hak Mahasiswa
1) Memperoleh pelayanan sesuai dengan tata tertib dan peraturan KKN serta
peraturan yang berlaku di Unisnu Jepara.
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2) Memperoleh pembekalan dan bimbingan dari PPKKN dan DPL.
3) Memperoleh nilai atas kegiatan KKN.
4) Peserta KKN berhak menerima fasilitas sebagai berikut :
a. Kaos peserta
b. Subsidi pengabdian senilai Rp.1.000.000,- per mitra (maksimal 2 mitra
perkelompok);
5) Mendapatkan bimbingan dari dosen Unisnu Jepara
6) Pengembalian

Biaya

Registrasi

Mahasiswa

per

mahasiswa

@Rp300.000,00;
 Kewajiban Mahasiswa
Selama kegiatan KKN berlangsung, setiap peserta KKN berkewajiban :
1) Mengikuti seluruh kegiatan yang dijadwalkan oleh PPKKN, meliputi
pembekalan, observasi, penerjunan, monitoring, dan penarikan.
2) Setiap peserta KKN Tematik Covid-19 Berbasis Kemitraan dan Bina
Desawajib memakai jas almamater dan masker KKN Tematik Covid-19
ketika melakukan terjun ke desa.
3) Setiap peserta KKN Tematik Covid-19 Berbasis Kemitraan dan Bina Desa
menyerahkan surat izin pelaksanaan KKN di Desa.
4) Setiap kelompok wajib menunjuk salah satu mahasiswa menjadi
Koordinator Kelompok (Korkel), dan Koordinator Mitra (Kormit).
5) Setiap peserta KKN Tematik Covid-19 Berbasis Kemitraan dan Bina Desa
harus tetap berlaku santun sebagai sosok yang sedang belajar dan
membelajarkan masyarakat sehingga tercipta hubungan baik yang terhindar
dari permusuhan.
6) Setiap peserta KKN Tematik Covid-19 Berbasis Kemitraan dan Bina Desa
harus selalu aktif dan kreatif dalam menjalankan program-programnya
dengan mengacu pada standar Covid-19 sehingga dapat memberikan contoh
dan memotivasi masyarakat sekitar untuk mendukung program-program
bertemakan Covid-19 yang telah dirancang.
7) Setiap mahasiswa KKN wajib menjunjung tinggi nilai-nilai baik, adatistiadat, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan menahan diri untuk
tidak menimbulkan masalah apabila ada hal yang tidak sesuai dengan
kebiasaan pribadi dirinya.
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8) Setiap hari mahasiswa harus melaporkan kegiatan Kerja Sosial Desa
melalui LMS.
9) Setiap Kelompok diwajibkan memiliki Posko untuk melakukan koordinasi
baik tingkat Korkel, maupun Kormit.
10) Setiap Posko dipasang Spanduk Kegiatan KKN Tematik Covid-19 Berbasis
Kemitraan dan Bina Desa (Template Desain Benner Pasko dapat unduh di
alamat website: kkn.unisnu.ac.id
b. DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN
1) Peranan DPL
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) adalah Dosen Unisnu yang telah ditunjuk
dan ditentukan oleh PPKKN berdasarkan rekomendasi dari Dekan masing-masing
Fakultas, atau yang terpilih melalui jalur seleksi. DPL ditetapkan dengan
Keputusan Rektor yang memiliki peranan yaitu :
a. sebagai motivator;
b. sebagai pembina;
c. sebagai pengarah;
d. sebagai penasehat;
e. sebagai pengawas;
f. sebagai penyuluh; dan
g. sebagai penilai kegiatan mahasiswa.
2) Tugas DPL
Tugas DPL dibagi menjadi tiga yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan
tahap evaluasi.
a. Tahap Perencanaan
 Mengikuti pembekalan dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN
berbasis media sosial/online/daring.
 Mendampingi

mahasiswa

mempersiapkan

program

awal

untuk

pelaksanaanKKN Tematik Covid-19 Berbasis Kemitraan dan Bina Desa;
Mengarahkan mahasiswa tentang perlengkapan yang perlu dipersiapkan
sebelum melaksanakan

kegiatanKKN Tematik Covid-19 Berbasis

Kemitraan dan Bina Desa; dan
 Menyepakati jadwal dan aturan main dalam pembimbingan atau
pendampingan dalam pelaksanaan KKN Tematik Covid-19 Berbasis
Kemitraan dan Bina Desa.
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b. Tahap Pelaksanaan
 Menghubungi pihak terkait di lokasi KKN untuk memastikan kelancaran
perisiapan pelaksanaan program kerja mahasiswa;
 Mendampingi dan memberikan masukan kepada mahasiswa, pejabat
desa/lembaga

tempat

KKN

atau

masyarakat

dalam

penyusunan

programKKN Tematik Covid-19 Berbasis Kemitraan dan Bina Desa;
 Mengarahkan mahasiswa jika menghadapi masalah dalam pelaksanaan
program yang telah dirancang;
 Menegur, memotivasi dan memberikan saran kepada mahasiswa jika ada
mahasiswa yang tidak aktif, kurang kreatif, dan kurang berpatisipasi
dalam pelaksanaan KKN;
 Mendampingi dalam mengoordinasikan hasil-hasil KKN bersama
pemerintah desa atau pihak terkait di lokasi KKN;
 Membimbing dan mendampingi mahasiswa dalam pembuatan berita
media online atau media cetak; dan
 Mendampingi dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam
penyusunan laporan kemajuan dan laporan akhir.
c. Tahap Evaluasi
 Menilai mahasiswa KKN
 Memberikan saran dan rekomendasi dalam peningkatan keberhasilan
pelaksanaan KKN kepada PPKKN.

c. DOSEN NON DPL
1) Menjadi narasumber kegiatan untuk pelatihan yang relevan
2) Membantu penyusunan laporan pengabdian (laporan pengabdian dan draft artikel)
3) Membantu tugas-tugas lain DPL sesuai dengan kesepakatan
4) Berhak untuk dimasukkan namanya dalam laporan pengabdian maupun artikel
ilmiah hasil pengabdian. Untuk urutan nama diartikel ilmiah menyesuaikan
dengan kesepakatan dosen DPL
5) Memberikan kontribusi pemikiran maupun tenaga sesuai dengan kesepakatan
dengan dosen DPL
6) Berpartisipasi aktif untuk mensukseskan pengabdian untuk mencapai hasil yang
ditargetkan.
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d. MITRA
1) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengabdian
2) Menindaklanjuti program-program pengabdian
E. TATA KELOLA DAN MEKANISME KERJA PENGABDIAN
Berikut ini dijelaskan tata kelola dan mekanisme kerja pelaksanaan pengabdian
KKN berbasis kemitraan.

TIM PELAKSANA
Evaluasi

Monitorin
g

Kolaborasi

Sinergi

MITRA
Gambar 1. Tata Kelola dan Mekanisme Kerja Pengabdian

Berdasarkan pada gambar diatas dijelaskan bahwa unsur yang terlibat adalah
Mahasiswa, Dosen DPL, Dosen non DPL, PPKKN, LPPM, LPM, Reviewer Internal,
Mitra dan Pihak Lain yang terkait. Semua unsur yang terlibat harus melakukan sinergi
dan kolaborasi untuk pencapaian pelaksanaan program pengabdian KKN berbasis
kemitraan. Untuk menjamin program ini dapat berjalasan sesuai dengan apa yang
direncanakan dan hasil optimal maka tim pelaksanan perlu dilakukan monitoring dan
evaluasi.
Untuk memberikan gambaran tata kelola dan mekanisme berikut ini dijelasakan
tahapan pelaksanaan pengabdian KKN berbasis kemitraan :
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1. Pra Pelaksanaan :
 DPL mendapatkan pembekalan dan penyamaan persepsi mengenai rencana
pelaksana pengabdian KKN berbasis kemitraan dan target luaran yang harus
dihasilkan.
 Mahasiswa mengikuti pembekalan administrasi dan pembekalan subtansti agar
memiliki gambaran pada tahap analisis situasi dan penyusunan proposal
pengabdian
 DPL melakukan pembimbingan awal dengan mahasiswa untuk menyamakan
persepsi dalam rangka persiapan analisis situasi dan penyusunan

proposal

pengabdian
2. Perencanaaan
 Mahasiswa melakukan koordinasi internal untuk melakukan pembagian kelompok
sesuai dengan mitra yang ditentukan
 Mahasiswa melakukan analisis situasi terhadap calon mitra potensial
 Pengusulan calon mitra untuk disepakati bersama oleh semua anggota kelompok
bersama dengan DPL
 Penetapan mitra dan penyusunan proposal pengabdian
 Dosen Pembimbing Lapangan KKN merekrut dosen lain untuk terlibat dalam
pelaksanaan pengabdian. Keputusan penentuan dosen yang terlibat sepenuhnya
wewenang dari DPL.
 Dosen non DPL menyatakan komitmennya untuk bersedia terlibat dalam kegiatan
pengabdian dan memberikan kontribusi pemikiran sekaligus tenaga untuk
menjamin ketercapaian target luaran pengabdian.
3. Pengorganisasian
 Kelompok mahasiswa mengusulkan proposal dengan persetujuan DPL
 Reviewer internal pengabdian melakukan review terhadap proposal pengabdian
KKN berbasis kemitraan dan memberikan masukan konstruktif
 Tim pelaksana tidak perlu melakukan revisi proposal namun catatan review oleh
reviewer internal pengabdian menjadi masukan dalam pelaksanaan dan perbaikan
dalam penulisan laporan
 Pelaksanaan kegiatan pengabdian disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan KKN
selama 40 hari mulai tanggal 15 Februari 2021 – 26 Maret 2021 dan selama
periode pelaksanaan tersebut diharapkan target luarannya dapat tercapai. Berikut
ini target yang harus dicapai oleh mahasiswa KKN:
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No

Target

Batas Akhir Pengumpulan

1

Laporan Pengabdian KKN Berbasis Kemitran

05 April 2021

2

Publikasi Media Massa/online

05 April 2021

3

Draft Artikel

05 April 2021

4

Buku Ensiklopedia

08 April 2021

5

Video

08 April 2021

 Berikut ini target yang harus dicapai oleh dosen :
No
1

Target

Batas Akhir Submited

Artikel Pengabdian sesuai gaya selingkung 19 April 2021
jurnal yang dituju

4. Pelaksanaan
 Tim pelaksana pengabdian KKN (kelompok mahasiswa, dosen DPL, dosen non
DPL) memperhatikan masukan konstruktif yang telah diberikan oleh reviewer
internal pengabdian
 Mahasiswa melaksanakan kegiatan pengabdian kemitraan sesuai dengan ramburambu dan rencana pelaksanaan sebagaimana yang tercantum di proposal.
 DPL memberikan arahan agar kegiatan terlaksana seusai rencana,
 Dosen non DPL memperoleh infomasi mengenai rencana pelaksanaan pengabdian
agar mengetahui rencana keterlibatannya
 Mahasiswa selalu berinteraksi intensif dengan DPL terhadap kendala-kendala
dalam pelaksanaan pengabdian
 DPL memberikan konsultasi dan solusi terhadap persoalan-persoalan pengabdian
yang ada dilapangan. Bila mana persoalan tersebut tidak bisa diatasi maka dapat
disampaikan kepada ketua/wakil ketua/sekretaris PPKKN. Persoalan yang tidak
bisa diselesaikan ditingkat PPKKN maka akan diputuskan di LPPM
 Dosen non DPL dengan sepengetahuan DPL memberikan kontribusi pemikiran dan
tenaga secara aktif untuk membantu kesuksesan pelaksanaan KKN
 Tim pelaksana pengabdian melaksanana pengabdian secara terkoordinasi dan
terukur

untuk

pengetahuan/keterampilan/pendapatannya/pelayananya/kualitas

produk/jumlah produk/kapasitas produk/jumlah aset meningkat/jumlah omsetnya
meningkat bagi mitra/sesuai dengan kategori mitra.
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 Mitra berpartisipasi aktif dan menjalankan kegiatan secara bersama-sama sesuai
kesepakatan dengan tim pelaksana
 Mahasiswa melaksanakan kegiatan pelatihan dengan narasumber dari dosen DPL,
dosen non DPL maupun pihak lain yang dianggap perlu dengan sepengetahuan
dosen DPL
 Kelompok mahasiswa membuat rilis berita untuk setiap mitra dan dikirimkan ke
PPKKN sesuai petunjuk di buku panduan ke nomor WA 085156627508. Jika
diperlukan tim dosen dapat memberikan bantuan editing maupun pembuatan berita.
 Bantuan stimulus partisipasi dosen dalam melaksanakan pengabdian untuk setiap
kelompok sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Monev
 Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh PPKKN untuk capaian program kerja
berbasis kemitraan dan program kerja berbasis sosial desa dilakukan dengan dua
skema:
1) Kunjungan langsung ke lokasi mitra pengabdian dengan target sasaran 4 titik
meliputi :
a. Wilayah Selatan : Kabupaten Demak
b. Wilayah Timur : Kabupaten Kudus
c. Wilaayah Utara : Kabupaten Pati
d. Wilayah Barat : Kabupaten Jepara
2) Monev dilakukan dengan via zomm (daring) di 30 Kelompok.
 LPPM melakukan kunjungan dan untuk menjalin jejaring dengan mitra maupun
pihak desa
 LPPM melakukan penandatangan MoU dan MoA dengan mitra dan atau Desa
 Tenaga pendamping KKN dari LPPM melakukan kunjungan rutin minimal dua
kali selama pelaksanaan KKN untuk menyerap kendala-kendala dan melihat
perkembangan pelaksanaan pengabdian
 Lembaga Penjaminan Mutu melakukan monitorng dan evaluasi sebagai bahan
perbaikan pelaksanaan KKN berbasis kemitraan
6. Pelaporan
 Kelompok Mahasiswa melengkapi berkas laporan KKN yang terdiri dari:
 Laporan Pengabdian
 Draft Artikel
 Rilis berita
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 Buku Ensiklopedia, dan
 Video
 DPL bersama dosen non DPL baik bagi tugas atau dikerjakan bersama-sama
menyempurnakan draft artikel yang telah dikerjakan oleh mahasiswa untuk
disesuaikan dengan gaya selingkung jurnal pengabdian yang dituju. Pada tahap ini
juga disepakati diantara dosen DPL dan non DPL mengenai urutan penulis didalam
artikel dan pihak yang bertanggungjawab terhadap submit artikel.
 Dosen DPL dan non DPL berkolaborasi dan proaktif mendampingi penyusunan
berkas laporan pengabdian sebagaiamana yang tercantum dalam panduan.
F. OUTPUT DAN OUTCOME
1. Output dan Outcome Level Mitra
 Mitra Non Produktif : Diantaranya pengetahuannya meningkat, keterampilanya
meningkat, kesehatanya meningkat, pendapatanya meningkat, pelayanannya
meningkat
 Mitra Produktif : Diantaranya pengetahuannya meningkat, keterampilannya
meningkat, kualitas produknya meningkat, jumlah produknya meningkat, jenis
produknya meningkat, kapasitas produksi meningkat, berhasil melakukan
ekspor, jumlah asset meningkat, jumlah omsetnya meningkat
 Mitra Menuju Produktif : Diantaranya kemampuan manajemennya meningkat,
pengetahuannya meningkat, keterampilanya meningkat.
2. Output dan Outcome Level Institusi
 Output kegiatan pengabdian berbasis kemitraan adalah :
1) 60 Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian
2) 60 laporan hasil penagbdian
3) 60 artikel pengabdian
4) 60 publikasi media massa/online
5) 60 video hasil pengabdian
 Outcome kegiatan pengabdian berbasis kemitraan adalah :
1) Peningkatan akreditasi pengabdian
2) Pengusulan Jabatan Fungsional
3) Pelaporan BKD Dosen
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G. PENYELESAIAN KENDALA DAN PERSOALAN
1. Apabila terjadi perselisihan kendala dan persoalan antara Dosen Pembimbing
Lapangan (DPL) dengan Dosen non DPL dalam pelaksanaan program pengabdian
berbasis kemitraan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini diatur kemudian.
H. PENUTUP
Demikian petunjuk teknis pengabdian trilateral dalam rangka pelaksanaan
Pengabdian KKN berbasis kemitraan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman atau
acuan dalam pelaksanaan program tersebut.

Jepara, 15 Februari 2021
Ketua LPPM Unisnu Jepara

Ttd
Purwo Adi Wibowo, SE., M.Sc.
NIP. 19801019 200501 1 001
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