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1. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan akademik dalam bentuk pengabdian kepada
masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan di daerah tertentu. Kuliah
kerja nyata dilaksanakan secara melembaga dan terstruktur sebagai bagian dari
pelaksanaan kurikulum pendidikan tinggi, yang diikuti oleh setiap mahasiswa program studi
strata satu (Sl ).
Pada Semester Genap 201812019 ditawarkan 2 model KKN yang akan dilaksanakan yaitu
KKN Reguler Model Blok serta KKN Model Sinambung.
KKN Reguler (KKN-R) adalah kegiatan kuliah pengabdian kepada masyarakat yang
berlangsung dengan model blok (45 hari secara terus menerus berada di Desa).
KKN Sinambung (KKN-S) merupakan kegiatan kuliah pengabdian kepada masyarakat yang
penyelenggaraannya dilakukan berkesinambungan setiap akhir pekan (Jumat, Sabtu dan
Minggu/3x24 jam) selama 15 minggu (45 hari).
Persyaratan Umum bagi mahasiswa dalam mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN), yaitu :

- Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada saat memprogram KKN
- Telah mengisi KRS dan mengambil mata kuliah KKN pada Semester Genap 201812019
- Perolehan SKS (satuan kredit semester) :'

a) untuk masukan SLTA minimal sudah memperoleh 100 sks.
b) untuk masukan Sarjana Muda dan Diploma lll minimal sudah memperoleh 30 sks.

- Sehat jasmanidan rohani dan tidak sedang hamil
- Bersedia melaksanakan program sesuai dengan target yang ditetapkan
- Bersedia ditempatkan di lokasi manapun yang telah ditetapkan. '
Persyaratan Khusus bagi yang memilih Model KKN Reguler yaitu tidak memilikijadwal kuliah
pada semester Genap 201812019 selain Mata Kuliah KKN dan Skripsi.
Persyaratan Khusus bagiyang memilih Model KKN Sinambung, yaitu :

- Tidak memitikijadwal kuliah pada Jum'at, Sabtu, dan Minggu
- Maksimal SKS yang boleh diambil pada semester genap 201812019 adalah 20 SKS (di luar

mata kuliah KKN).
- Bersedia menyiapkan waktu berkonsultasi dengan aparatur desa di hari kerja (di luar hari

Jum'at, Sabtu dan Minggu)
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Pendaftaran 1- 10 Februari 2019 1 Februari - 10 Maret 2019

Pembekalaan Peserta 18-19 Februari 2019 25-26 Maret 2019
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