A. Dasar KKN Universitas Bengkulu
1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2010 tentang
Organisai Dan Tata Kerja Universitas Bengkulu.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2013 tentang Status
Universitas Bengkulu.
5. Keputusan
Menteri
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Republik
Indonesia
Nomor:335/MPK.A4/KP/2013 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu.
6. Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 729/J30.P/Hk/1998 tentang Peraturan
Sistem Kredit Progam Pendidikan S1 Dan S0 Universitas Bengkulu.
7. Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 1717/UN30/KP/2014 tentang
pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat
8. Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor. 4716/UN30/HK/2015tentang
Pengangkatan Kepala dan Koordinator Administrasi Pusat Pelaksanaan Pengelolaan dan
Pengembangan Kuliah Kerja Nyata (P3KKN) Universitas Bengkulu Periode 2015-2017.
B. Status KKN
Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa adalah kegiatan intrakurikuler yang merupakan bagaian integral
dari kurikulum pendidikan tinggi dan wajib diikuti oleh mahasiswa Sarjana Strata 1 (S1).
C. Beban Akademik
Beban akademik KKN adalah 4 SKS, dengan perincian :
Pembekalan 1 (satu) SKS lapangan selama 2 (dua) bulan setara 3(tiga) SKS.
D. Tujuan KKN Universitas Bengkulu
1. Agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang berharga melalui keterlibatannya
dalam masyarakat yang secara langsung menemukan, merumuskan, memecahkan dan
menanggulangi permasalahan pembangunan secara pragmatis dan interdisipliner.
2. Agar mahasiswa dapat memberikan pemikiran berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi
dan seni dalam upaya menumbuhkan, mempercepat gerak serta mempersiapkan kaderkader pembangunan.
3. Agar Universitas Bengkulu dapat menghasilkan sarjana pengisi teknostruktur dalam
masyarakat yang lebih menghayati gerak dan permasalahan kompleks yang dihadapi oleh
masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.
4. Meningkatkan hubungan antara Universitas Bengkulu dengan pemerintah daerah, instansi
teknis dan masyarakat, sehingga Universitas Bengkulu dapat lebih berperan dan dapat
menyesuaikan kegiatan pendidikan serta penelitiannya dengan tuntutan nyata dari
masyarakat yang sedang membangun.

E. Sasaran KKN Universitas Bengkulu
Kuliah Kerja Nyata mempunyai tiga sasaran yaitu, mahasiswa sebagai calon penerus
pembangunan, perguruan tinggi dan masyarakat.
1. Mahasiswa
a. Memperdalam pengertian dan pemahaman mahasiswa tentang :
1) Cara berpikir dan bekerja sama secara interdisipliner dan lintas sektoral
2) Kegunaan hasil pendidikan bagi pembangunan pada umumnya dan masyarakat
pedesaan khususnya.
3) Kaitan pembangunan secara keseluruhan dengan pembangunan dan pengembangan
daerah pedesaan
4) Kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan
b. Mendewasakan cara berpikir mahasiswa dalam melaksanakan setiap penelaahan dan
pemecahan masalah yang ada dalam masyarakat secara pragmatis dan ilmiah.
c. Memberikan keterampilan pada mahasiswa dan melaksanakan program-program
pengembangan dan pembangunan desa.
d. Membina mahasiswa agar menjadi inovator dan problem solver.
e. Memberikan pengalaman dan keterampilan kepada mahasiswa sebagai kader
pembangunan yang memilik sikap dan rasa cinta tanah air serta tanggung jawab kepada
kemajuan masyarakat, sehingga setelah menjadi sarjana sanggup ditempatkan dimana
saja.
2. Universitas Bengkulu
a. Memperoleh umpan balik sebagai hasil pengintegrasian mahasiswa dengan proses
pembangunan di tengah masyarakat sehingga kurikulum, materi perkuliahaan dan
pengembangan ilmu di perguruan tinggi dapat lebih disesuaikan dengan tuntutan nyata
pembangunan.
b. Memperoleh dari berbagai kasus yang berharga yang dapat digunakan sebagai contoh
dalam memberikan materi perkuliahan dan menemukan berbagai masalah untuk dapat
mengembangkan penelitian.
c. Memperoleh hasil dari kegiatan dimana mahasiswa dapat menelaah dan merumuskan
keadaan atau kondisi nyata masyarakat sebagai penerapan ilmu, teknologi dan seni yang
dapat diamalkan sebagai tuntutan nyata.
d. Meningkatkan, memperluas dan mengembangkan kerja sama dengan instansi lain melalui
mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN.
3. Masyarakat dan Pemerintah Daerah
a. Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam
merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
b. Memperoleh cara-cara baru yang dibutuhkan untuk merencanakan, merumuskan dan
melaksanakan kegiatan pembangunan.
c. Memperoleh pengalaman dan menggali serta menumbuhkan potensi swadaya masyarakat
sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan.

d. Terbentuknya kader-kader penerus pembangunan didalam masyarakat sehingga terjamin
upaya kelanjutan pembangunan.
e. Terbentuknya tenaga buatan mahasiswa untuk melaksanakan program dan proyek
pembangunan yang berada dibawah tanggung jawabnya.
F. Mahasiswa Peserta KKN
1. Persyaratan mengikuti KKN
a. Mahasiswa S1 yang telah menyelesaikan minimal 5 semester
b. Tidak/sedang mengambil matakuliah lain, magang dan kerja lapang
c. Menyelesaikan (lulus) Mata Kuliah minimal 100 SKS
d. Indeks Prestasi Minimal 2,0 (dua koma nol)
e. Nilai MKDU tiap mata pelajaran minimal C (2,0)
f. Mendaftarkan KRS online dan membawa KRS yang ditandatangani oleh dosen PA ke
P3KKN
g. Menyerahkan pas foto hitam putih 3 x 4 sebanyak 1 lembar
h. Mengisi formulir biodata dan formulir pernyataan yang disiapkan oleh tim pelaksana
KKN
i. Melengkapi administrasi KKN
j. Telah dinyatakan lulus dari kuliah pembekalan KKN
k. Bersedia ditempatkan dimana saja sesuai dengan lokasi KKN yang ada.
l. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan suratketerangan dokter.
m. Bagi wanita tidak sedang dalam keadaan hamil lebih dari 3 (tiga) bulan melampirkan
surat keterangan dokter.
2. Prosedur mengikuti KKN
a. Didaftarkan oleh masing-masing fakultas dengan ketentuan telah memenuhi
persyaratan-persyaratan pada butir 1 diatas
b. Melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh tim
c. Menyerahkan bukti pembayaran biaya KKN dariBank BNI Cabang Bengkulu
(bagimahasiswa yang bukan (non) UKT)
d. Mendaftarkan ulang di sekretariat KKN.
3. Tata tertip mahasiswa Peserta KKN
a. Tata tertib pembekalan
1. Mahasiswa peserta KKN wajib mengikuti pembekalan (kuliah teori setara 1 SKS)
hingga lulus
2. Disiplin dalam kehadiran dan tidak membuat gaduh diruang pembekalan.
3. Berpakaian seragam kemeja putih celana/rok hitam, memakai dasi dan memakai
sepatu.
4. Tidak dibenarkan merokok dan melakukan kegiatan yang mengganggu selama
mengikuti kuliah pembekalan.
5. Hadir tepat waktu dan pulang sesuai jadwal yang telah ditentukan.

b. Tata tertib selama dilokasi KKN
1. Mahasiswa peserta KKN bersedia ditempatkan di mana saja pada lokasi KKN
Universitas Bengkulu dan akan menerima penempatan itu dengan senang hati dan
penuh tanggung jawab.
2. Mahasiswa peserta KKN wajib melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan
bertanggung jawab, sesuai dengan tugas dan peran yang telah ditentukan oleh
kelompok mahasiswa maupun tim P3KKN.
3. Mahasiswa peserta KKN wajib tinggal di lokasi KKN yang telah ditentukan oleh
aparat desa setempat dan tidak diperkenankan meninggalkan lokasi tersebut lebih
dari satu 1 x 5 jam pada siang hari dan jika mencapai TOTAL lebih dari 5 hari
selama masa pelaksanaan KKNdinyatakan TIDAK LULUS.
4. Mahasiswa peserta KKN diperkenankan meninggalkan lokasi apabila mendapat izin
dari kepala desa dan koordinator desa lokasi KKN. Mahasiswa peserta KKN hanya
boleh meninggalkan lokasi KKN bila untuk kepentingan tugas KKN,dalam kondisi
sakit berat dan mendesak (Orang tua/suami /istri/anak atau saudara, meninggal
dunia).
5. Mahasiswa peserta KKN memelihara ketertiban dan tidak akan membuat keributan
baik sesamateman, masyarakat, DPL dan tim KKN. Apabila tidak memperhatikan
hal tersebut, kegiatan KKN yang bersangkutan ditunda/dibatalkan.
6. Mahasiswa peserta KKN wajib menjaga nama baik Universitas Bengkulu dan citra
KKN Unib.
7. Mahasiswa peserta KKN wajib mematuhi tata tertibyang telah ditentukan oleh
kelompok, desa, DPLmaupun tim KKN.
8. Mahasiswa peserta KKN wajib hadir/berada dilokasi dan menyiapkan seluruh bahan
(laporan kemajuan, draft poster, produk unggulan dapat dibuat dalam bentuk video)
saat dilakukan monev oleh tim P3KKN.

