Sistem Informasi KKN atau yang disingkat E-KKN adalah aplikasi yang bertujuan untuk
mempermudah pendaftaran KKN bagi mahasiswa dan pendataan KKN oleh LPPM. Terdapat
beberapa fitur yang ada pada sistem ini diantaranya adalah:
1. Fitur Mahasiswa
a. Daftar KKN
b. Login mahasiswa
c. Update data diri mahasiswa
d. Unggah persyaratan KKN (Foto, KHS, KRS dan Bukti UKT).
Aplikasi ini dapat di akses melalui alamat berikut: https://ekkn.lppm.unram.ac.id (huruf kecil
semua). Setelah itu akan tampil halaman daftar KKN. Terdapat dua mode pendaftaran yang
tersedia pada sistem ini yaitu pendaftarn bagi pengguna SIA dan mode pendaftaran bagi
pengguna SIAKAD.
1.

Cara pendaftaran untuk pengguna SIA
a. Masukkan NIM dan Kode mata kuliah KKN sesuai dengan KRS SIA.

b. Tekan tombol cek, maka sistem akan melakukan pengecekan apakah mahasiswa
memperogramkan KKN atau tidak. Jika mahasiswa memprogramkan KKN maka akan
muncul tampilan seperti gambar berikut.

Terdapat data mahasiswa yang susuai dengan nim yang dimasukkan pada form
sebelunya.

c. Lengkapi data pada form yang masih kosnog. Jika sudah tidak ada data yang kosong
silahkan klik tombol Daftar (Pastikan data yang anda isi bernar)*. Apabila proses
daftar berhasil maka pendaftar akan di alihkan ke halaman login.
2. Cara pendaftaran bagi pengguna SIAKAD
a. Pilih menu daftar pengguna SIAKAD

b. Isi semua form yang tersedia. (Pastikan data yang anda isi bernar)*.
c. Klik tombol Daftar. Apabila proses daftar berhasil maka pendaftar akan di alihkan ke
halaman login.
3. Cara melakukan Login
a. Klik menu login yang ada pada side bar sebelah kiri

b. Masuk dengan menggunakan NIM sebagai username dan password sesuai dengan
yang anda buat pada proses pendaftaran.

c. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti pada gambar di bawah ini. Pada bagian ini
anda perlu melengkapi data-data yang dibutuhkan sebagai persyaratan. Dan anda dapat
mengubah No HP dan email.

d. Berikut ini contoh tampilan proses upload data persyaratan berupa foto.

e. Setelah proses upload selesai, akan muncul tampilan seperti pada gambar di bawah.
setelah semua data yang di butuhkan terpenuhi, maka admin akan melakukan
verifikasi data.

