
 

 

 

 
DARI : PANITIA KKNT-PPM SEMESTER GENAP 2021/2022 

UNTUK : MAHASISWA/I CALON PESERTA KKNT-PPM 

ISI  : 

PENDAFTARAN DAN PELAKSANAAN 

KULIAH KERJA NYATA TEMATIK-PEMBELAJARAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  

PERIODE SEMESTER GENAP 2021/2021 

 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh calon peserta KKNT-PPM Semester Genap TA. 

2021/2022, adalah sebagai berikut: 

PERSYARATAN 

a. Telah menempuh atau lulus minimal 110 SKS. 
b. Telah memprogram/mencentang mata kuliah KKN pada SIMAK dan tercetak pada FRS/KRS 

semester genap 2021/2022. 
c. Telah mendapat persetujuan orang tua/wali untuk mengikuti Kegiatan KKNT-PPM yang 

dibuktikan dengan surat izin dari orang tua/wali (Format surat izin terlampir pada link 
pendaftaran). 

d. Telah melunasi pembayaran biaya KKNT-PPM. 

e. Wajib mengikuti seluruh proses kegiatan KKNT-PPM (Pembekalan, Konsultasi Program Kerja, 
Pelaksanaan Program Kerja, Monev, dan Pembuatan Laporan dan Luaran) hingga selesai. 

f. Calon peserta KKNT-PPM wajib menaati protokol kesehatan dan sudah divaksin di fasilitas 
kesehatan (Puskesmas/Rumah Sakit) terdekat. 

g. Wajib melakukan pendaftaran melalui link yang terdapat pada bagian pendaftaran. 

PENDAFTARAN 

a. Biaya pendaftaran dan pelaksanaan KKNT-PPM Semester Genap TA. 2021/2022 ditetapkan 
sebesar Rp. 500.000,- dan biaya SKS-nya (2 SKS) sebesar Rp. 50.000,- per SKS. 
Biaya Rp. 500.000,- ini tidak termasuk/di luar biaya transportasi, biaya hidup dan program 
kerja selama kegiatan KKNT-PPM berlangsung.  

b. Registrasi pendaftaran calon peserta KKNT-PPM periode semester Genap TA. 2021/2022 
dimulai sejak tanggal dikeluarkan pengumuman ini hingga 18 Juni 2022. Jika terlambat 
mendaftar akan dinyatakan mengundurkan diri pada periode berjalan dan wajib mendaftar 
lagi pada periode berikutnya.  

c. Calon Peserta KKNT-PPM diwajibkan untuk segera melakukan pembayaran sesuai dengan 
biaya yang telah ditentukan (Biaya KKNT-PPM dan Biaya SKS KKN) melalui Bank BNI atau 
Bank Bukopin dan pastikan di slip pembayaran tertulis keterangan KKN dan SKS KKN. 

d. Pendaftaran peserta dilakukan dengan mengakses link https://bit.ly/daftarkkntunwira dan 
wajib mengisi secara lengkap serta melampirkan seluruh dokumen pendukung yang diminta 
(bukti registrasi pembayaran, pas foto, surat izin ortu/wali, FRS/KRS dan KHS semester 
terakhir). 

PEMBEKALAN  

Untuk mekanisme pembekalan akan diatur oleh panitia dan akan diinformasikan ke seluruh peserta 

kemudian. 

PELAKSANAAN 

Pelaksanaan kegiatan KKNT-PPM Periode Semester Genap TA. 2021/2022 akan dilaksanakan mulai 

awal Juli – awal Agustus 2022. Waktu pelaksanaan yang pasti akan diinformasikan kemudian. 
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PANITIA KKN-PPM PERIODE SEMESTER GENAP 2021/2022 

*Panitia berhak menolak keikutsertaan calon peserta  

jika terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi* 

https://bit.ly/daftarkkntunwira

