
PENGUMUMAN : TAHAPAN KEGIATAN KKM DARING COVID-19 

Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) 

UNTAN akan dilaksanakan secara daring (online) karena masih berada pada kondisi New 

Normal. Tujuan pelaksanaan secara daring ini adalah untuk memutus penyebaran Covid-19. Saat 

ini panitia kegiatan juga telah membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk mendaftar pada 

kegiatan KKM tersebut. Mahasiswa yang akan mengikuti KKM ini diwajibkan memperhatikan 

dan mengikuti setiap tahapan. Adapun tahapan kegiatan KKM Daring Covid-19 adalah sebagai 

berikut : 

 Pendaftaran melalui google form dengan link https://bit.ly/KKMFMIPAUntan2020  (6 – 

15 Juli 2020) 

 Pembekalan yang akan dilakukan secara daring via zoom (4 dan 5 Agustus 2020) 

 Pelaksanaan kegiatan yang akan difokuskan di daerah masing-masing (6 Agustus – 5 

September 2020) 

 Pelaporan kegiatan berupa pembuatan logbook, foto, video, dll (6 – 20 September 2020) 

Perlu diperhatikan dalam mengisi formulir pendaftaran, kami meminta beberapa hal, di 

antaranya pertama keberadaan mahasiswa, ini bertujuan untuk memudahkan kami memetakan 

sebaran mahasiswa yang akan melakukan KKM, sehingga pengelompokkan nantinya 

berdasarkan pertimbangan keberadaan mahasiswa terebut, termasuk yang saat ini berada di luar 

Kalimantan Barat. Kedua, yang sangat penting adalah terkait ketersediaan koneksi internet, 

karena seluruh kegiatan mulai dari pelaksanaan, pendampingan, dan pelaporan sebagian besar 

dilakukan secara daring. Ketiga surat pernyataan mahasiswa agar memperhatikan protokol 

kesehatan, ini bertujuan untuk memutus penyebaran Covid-19 di Kalimantan Barat. 

Hal-hal lain yang terkait dengan kegiatan KKM ini, mahasiswa dapat juga berkomunikasi 

dengan Dosen Pendamping Lapangan (DPL) di prodi masing-masing.  

 Dr. Andi Hairil Alimuddin, M.Si (prodi kimia) 

 Hasanuddin, M.Si, Ph.D (prodi fisika) 

 Muhardi, M.Sc (prodi geofisika) 

 Hendra Perdana, M.Sc (prodi statistic) 

 Risko, M.Si (prodi Ilmu Kelautan) 

 Firman Saputra, M. Sc (prodi biologi) 

 Yudhi, M.Si (prodi matematika) 

 Ferdy Febriyanto, M.Kom (prodi sistem Informasi) 

 Suhardi, M.Eng (prodi rekayasa sistem komputer) 

  

Muhardi, M.Sc 

Ketua Panitia KKM Daring Covid-19 

https://bit.ly/KKMFMIPAUntan2020

