PROGRAM PENYETARAAN KKN
SEMESTER GASAL TAHUN AJARAN 2018/2019
Program/kegiatan yang dapat disetarakan sesuai dengan SK Rektor Nomor
010/PER/II.3.AU/F/2017 tentang Penghargaan Akademik Terhadap Prestasi dan Kegiatan
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang yaitu :
a. Pengurus aktif minimal Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM), Pimpinan Ranting
Aisyiyah (PRA), Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah (PCPM), dan Pimpinan
Cabang Nasyiatul Aisyiyah (PCNA), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) tingkat
universitas minimal 1 tahun;
b. Pegiat Taman Pendidikan Quran (TPQ) atau guru dan pedidik relawan di sekolah islam
di wilayah 3T (Terdepan, Tertinggal, Terluar) sekurang-kurangnya 6 bulan (bukan di
sekolah islam atau pondok pesantren terdekat);
c. Pelaksana PKM-M, PKM-T, PHBD, atau PKM-K baik sebagai ketua maupun anggota;
d. Mahasiswa yang terlibat penuh dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat hibah
DRPM Kementerian IAIN/Litbang Muhammadiyah yang dilakukan oleh dosen;
e. Mahasiswa yang mendapat tugas dari Universitas dalam penanggulangan dan itigasi
bencana alam, Latsitardanus atau sejenisnya minimal 2 minggu;
f. Mahasiswa yang magang di instansi atau industri dengan tata kelola yang baik minimal 30
hari kerja; yang ,mendapat tugas dan pengantar resmi dari Universitas;
g. Aktivis di bidang sosial/pekerja sosial dan keagamaan minimal 1 tahun; dan
h. Mahasiswa yang mengikuti pertukaran pelajar di luar negeri sekurang-kurangnya 2
minggu.
Persyaratan :
1. Mahasiswa wajib mengambil SKS KKN dan melengkapi administrasi biayanya;
2. Melengkapi berkas pendaftaran sesuai dengan KKN Tematik pada umumnya;
3. Penyusunan laporan dan administrasi lainnya dilaksanakan sesuai dengan format KKN;
dan
4. Dosen Pembimbing kegiatan mahasiswa menjadi pembimbing penyusunan laporan KKN;
Prosedur Pengajuan Penyetaraan KKN:
1. Mahasiswa melakukan permohonan pengajuan penyetaraan KKN kepada Rektor melalui
Ketua Program Studi yang disetujui Dekan (mahasiswa tidak diperkenankan untuk
mengantar berkasnya sendiri ke LP3M);
2. LP3M menerima berkas penyetaraan KKN tanggal 1 – 10 Desember 2018 pada hari dan
jam kerja, lebih dari tanggal yang sudah ditentukan mahasiswa dianjurkan untuk
mengikuti KKN Tematik;
3. Segala bentuk pengumuman akan disampaikan melalui website http://lp3m.ummgl.ac.id
sehingga mahasiswa dimohon untuk aktif membuka website.

