
SURAT PEMBUKAAN PEMBAYARAN
KULIAH KERJA NYATA

MAHASISWA MELAKUKAN PEMBAYARAN
KKN SESUAI PENGUMUMAN

MAHASISWA REGSITRASI ONLINE MELALUI
KKN.LP2M.UNPKEDIRI.AC.ID
Input Data NPM, Kode dan No Hp

Cetak Berkas Pendaftaran Online, Lampirkan Bukti
Pembayaran Bank beserta bukti pendaftaran online ke

BAU untuk validasi

Kkn.lp2m.unpkediri.ac.id



HALAMAN DEPAN KKN (kkn.lp2m.unpkediri.ac.id)

Menu Registrasi Online

Klik pendaftaran untuk melakukan registrasi onlie

Masukkan NPM, Passoword dan No HP (yang aktif) kemudian klik daftar
Login Setelah REGISTRASI BERHASIL



Isikan NPM dan Password saat registrasi tadi

Halaman Awal Menu Mahasiswa setelah Login

1. Tombol Berkas Pendaftaran,

ketika Registrasi Berhasil Segera unduh Berkas Pendaftaran dan segera mintakan validasi

ke BAU

 sebelum dicetak harap data di cek terlebih dahulu pada Bagian Data Mahasiswa

2. Tombol Sertifikat,

Apabila nilai telah di berikan oleh DPL, segera unduh nilai anda dengan menekan tombol

sertifikat, cetak nilai pada blanko Sertifikat KKN, Mintakan Tanda Tangan dosen

Pembimbing dan Terakhir minta kan stempel LPPM

3. Tombol Keterangan KKN,

Apabila anda bekerja pada suatu instansi/ perusahaan, Tombol ini digunakan untuk

mengunduh SURAT KETERANGAN KKN, yang tujuannya digunakan untuk perijinan

ke tempat kerja untuk mengikuti KKN

Data Mahasiswa, setelah berhasil login cek data anda, apabila ada kekeliruan segera

menghibungi LPPM untuk dibetulkan.



Daftar Kelompok

Apabila kelompok sudah dibagi menu ini untuk melihat daftar kelompok supaya bisa saling

kerjasama antara satu kelompok

 pembentukan kelompok adalah HAK LPPM

 kelompok dapat berubah ubah sebelum pemberangkatan

 Pengajuan Penempatan Desa dapat dilakukan pada waktu pendaftaran, apabila waktu

pendaftaran telah berakhir maka permohonan penempatan desa tidak bisa diproses,

permohonan penempatan desa, harus melampirkan SURAT PERMOHONAN dengan

dilampiri bukti-bukti yang bisa dipertanggung jawabkan.

Contoh Surat Permohonan

Kepada Yth. Ketua LPPM

Universitas Nusantara PGRI Kediri

Kami yang bertanda tangan di bawah ini
Nama :
NPM :
Jurusan :
Dengan ini mengajukan permohonan penempatan kkn di desa xxxxxx, dengan alasan xxxxxxx,
Untuk itu kami lampirkan bukti-bukti pendukung diantaranya

1. Xxxx

2. Xxxx

3. …

Demikian permohonan kami buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari data yang

kami berikan tidak sesuai / tidak benar, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang

berlaku

atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih

Kediri, Januari 201x
Pemohon,

Nama terang

Materai
6000


