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2.

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 semesterAntara 2o1Sl2o1g ditawarkan 2 model KKN yang akan dilaksanakan yaitu KKN Reguler

serta KKN Pulang KamPung.

a. KKN Reguler adalah Kuliah pengabdian kepada masyarakat dengan beberapa kegiatan terkait

pengembangan / pemberdayaan masyarakat desa terpadu yang penyelenggaraannya terjadwal

berdasarkan kalender akademik Universitas (semester Gasal, Genap dan semester Antara)

b. KKN pulang Kampung adalah Kuliah pengabdian kepada masyarakat yang penyelenggaraannya

memberikan kesempatan bagi organisasi mahasiswa daerah untuk menghimpun mahasiswa untuk

mengabdi di daerah masing-masing yang programnya disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah

daerah dan diutamakan bagi orung- dairah yang telah memiliki kerjasama dengan pemerintah

daerahnYa.
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 Antara 201812019

- Perolehan SKS (satuan kredit semester)

a) untuk masukan SLTA minimal sudah memperoleh 100 sks'

bi 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 Pulang Kampung yakni harus merupakan warga asli

daerah pulang Xampunjyang dipilih (dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan domisili)'

5. Jadwal Pelaksanaan KKN

6. penOaftaran dilakukan secara online dengan formulir pendaftaran pada link berikut

http://tinyu rl. com/kkn-antaral 8/

Jika terdapat kesalahan pada saat pengisian Pendaftaran KKN Online mahasiswa dapat melaporkannya

padaKantorKepalaP9DWKKN(GedungGrahaRektoratLt.6)
Setelah melakukan pendaftaran KKN secara online melalui website LP2M, mahasiswa dapat mengurus

pemrograman KRS mata kuliah KKN pada Semester Antara 201812019 di Akademik Fakultas masing-

masing.
getelah dilakukan pemrograman KRS, bukti cetak KRS semester Antara 2018/2019 dapat diserahkan ke

Kantor Kepata PSDWKKN (Gedung Graha Rektorat Lt' 6)
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