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PENGUMUMAN

Berkenaan dengan akan dilaksanakannya Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa
Universitas Bengkulu Semester Genap 2AfiD018. Sehubungan dengan itu diinformasikan
kepada mahasiswa yang akan mengikuti KKN Semester Genap Tahun 2018, sebagai
berikut:

Mahasiswa calon peserta KKN mendaftar ke fakultas masing-masing (1 Berkas) dan
Pendaftaran ulang calon peserta KKN di Sekretariat P3KKN (1 Berkas) mulaitanggal 2
s.d. 16 Januari 2018. dengan melengkapipersyaratan :

a. Telah Lulus VerifikasilTerdaftar di Fakultas
b. Telah terdaftar dalam KRS Online P3KKN dan mengumpulkan Print Out KRS yang

dilegalisir yang mencantumkan mata kuliah KKN, serta tidak sedang mengambil
mata kuliah teori (Proses pengisian KRS menyesuaikan pada masa Pengisian KRS
Semester Genap 2018r.

c. Mahasiswa diperbolehkan mengambil mata kuliah magang dan/atau kerja lapangan
dan/atau Skripsi dengan ketentuan waktu pelaksanaannya tidak bersamian
dengan pelaksanaan Kegiatan KKN.

d. Jika Mahasiswa bersangkutan sampai dengan tanggal 16 Januari ZOIB belum
Mendaftar Ulang ke sekretariat P3KKN maka dianggap tidak mengikuti KKN
periode &4.

e. Transkrip/ LHS (dari semester 1 s.d Terakhir yang dilegalisir Fakultas) yang telah
menyelesaikan minimal 100 SKS dan IPK minimal 2.00.Terhitung sampai semester
Ganjil 201712018.

f. lurat pernyataan dan biodata (format disediakan pgKKN).
g. Bagi mahasiswa Non UKT diharuskan menyerahkan Bukti lunas biaya KKN dari

Bank BNI cabang Bengkulu (surat pengantar disediakan P3KKN).
h. Surat keterangan kesehatan dari dokter, Catahn bagi wanita tidak sedang datam

keadaan hamil lebih dari 3 (tiga) bulan pada pelaksanaan KKN.i. Pas Foto ukuran 3x4 cm = 1 lembar (hitam putih).
i. Berkas Persyaratan point a - i dimasukkan ke dalam stofmap folio warna Fakultas

masing-masing.
Bagi mahasiswa yang sudah membayar biaya KKN dan diketahui oleh panitia p3KKN
tidak memenuhi persyaratan, uang pendaftaran di Bank BNI tidak dapai dikembalikan
ke mahasiswa dan mahasiswa dinyatakan gugur untuk mengikuti Kuliah kerja Nyata
Periode &4. Untuk bukti pembayaran Uang XXtrt Oari Bank BNI supaya disimpin untrX
dipergunakan pada periode berikutnya.
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