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PETUNJUK PENDAFTARAN 

KEGIATAN KKN MELALUI APLIKASI KULIAH KERJA NYATA USK 2022 

Pendaftaran pada sistem aplikasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2022 Universitas Syiah Kuala 

dapat diakses pada halaman https://kkn.usk.ac.id/. Berikut tampilan halaman awal dari sistem 

aplikasi KKN 2022.   

  

  

Untuk mendaftar, silahkan klik tombol login dan login sebagai Mahasiswa (Peserta) 

menggunakan akun KRS (NIM dan password KRS).  

  



    

 Setelah melakun proses login, peserta akan di arahkan ke halaman “Daftar Kegiatan KKN Universitas Syiah 

Kuala” jika belum mendaftar KKN. Klik tombol Daftar pada periode kegiatan KKN yang tersedia. Pastikan 

peserta merupakan mahasiswa/mahasiswi aktif pada tahun ajaran saat ini dan memenuhi minimal SKS 

yang lulus berdasarkan periode kegiatan KKN yang tersedia.   

  

    

Kemudian isi form pendaftaran yang tersedia dengan data diri anda seperti:  

1. Nama: (Sudah terisi berdasarkan data dari akun KRS Mahasiswa/Mahasiswi peserta)  

2. NIM: (Sudah terisi berdasarkan data dari akun KRS Mahasiswa/Mahasiswi peserta)  

3. Tempat lahir: Diisi dengan tempat lahir peserta (auto fill dari krs online)  

4. Tanggal lahir: Diisi dengan tempat lahir peserta (auto fill dari krs online) 

5. NIK : Isi dengan Nomor induk kependudukan yang terdapat pada KTP 

6. Agama: Pilih sesuai agama peserta  

7. Jenis kelamin: Pilih sesuai jenis kelamin peserta (auto fill dari krs online)   

8. Status: Pilih sesuai status peserta (belum menikah/sudah menikah)  

9. No Hp dan Email : Diiisi dengan nomor hp aktif dan email aktif 

10. Nomor rekening ; diisi nomor rekening mahasiswa yang bersangkutan untuk proses transfer dana 

program 

11. Disabilitas : pilih salah satu, Ya/Tidak, lalu isi kotak di sebelahnya jenis disabilitas bila memilih 

pilihan “Ya” 

12. NPWP : diisi dengan NPWP yang dimiliki, (kosongkan bila tidak/belum ada) 

13. SKS yang telah lulus: (Sudah terisi berdasarkan data dari akun KRS Mahasiswa/Mahasiswi peserta)  

14. Alamat domisili:  



• Provinsi domisili: Pilih sesuai provinsi domisili peserta saat ini  

• Kabupaten domisili: Pilih sesuai kabupaten domisili peserta saat ini  

• Alamat domisili: Diisi sesuai alamat lengkap (jalan, desa, kecamatan, kode pos) domisili 

peserta saat ini  

15. Alamat orang tua: Diisi sesuai alamat lengkap (jalan, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, kode 

pos) orang tua peserta saat ini.  

16. No. handphone orang tua/Wali : Diisi sesuai dengan no handphone (Aktif) orang tua peserta   

17. Penyakit Berat yang Pernah Diderita (Jika Ada): Diisi sesuai penyakit yang pernah di derita oleh 

peserta. Kosongkan jika tidak ada.  

18. Upload Berkas: melampirkan berkas dengan format yang diminta (tertera di system) dengan 

maksimum ukuran file 1 MB   

Setelah form pendaftaran yang tersedia diisi, klik Submit. Jika pendaftaran sukses peserta ke 

halaman “Beranda Peserta” dan silahkan menunggu pengumuman selanjutnya oleh panitia.  

Note: sebelum meng-klik “Submit”, pastikan berulang kali bahwa data yang telah peserta isi 

merupakan data yang benar dan lengkap. Jika peserta sudah meng-klik “Submit”, peserta sudah tidak 

bisa mengubah data diri lagi  

  

  

  



  

  
 

  



Setelah mendaftar pada system KKN maka dilanjutkan dengan mengunduh bukti daftar (unduh 

berkas) pada halaman daskboard peserta KKN, kemudian di cetak untuk disimpan dan dibawa ke 

wilayah penempatan KKN (wilayah pengabdian) sebagai bukti peserta KKN USK sesuai dengan 

periode berjalan. 

 

 
 

 


