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BAB  1  

STUDI EKSKURSI  
 

Pasal 1 
KETENTUAN UMUM  

1. Studi Ekskursi adalah kegiatan pendalaman yang bersifat ko-kurikuler wajib yang 
dilaksanakan mahasiswa Fakultas Pertanian dan Bisnis dalam rangka penyelesaian studi 
Program Strata Satu.  

2. Tujuan instruksional umum Studi Ekskursi adalah:  
a. Mendekatkan dan memperkenalkan bidang pekerjaan pertanian, permasalahan dalam 

pertanian, serta lembaga dan proyek yang berkaitan dengan ilmu pertanian kepada 
mahasiswa, dengan maksud agar mahasiswa memperoleh wawasan dan pengetahuan 
sesuai dengan jurusan dan bidang minat yang dipilihnya.  

b. Menunjang perkuliahan dengan jalan memperkenalkan berbagai objek pekerjaan 
pertanian kepada mahasiswa.  

3. Tujuan institusional khusus Studi Ekskursi adalah:  
a. Mengetahui dan memahami berbagai bidang pekerjaan, permasalahan, lembaga, dan 

kegiatan yang sesuai dengan bidang minat yang dipilih mahasiswa.  
b. Menilai dan menyimpulkan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman yang diperoleh 

dari kegiatan Studi Ekskursi.  
c.  Memperoleh gambaran dalam persiapan magang dan penelitian tugas akhir 

mahasiswa. 
4. Studi Ekskursi diselenggarakan paling sedikit sekali tiap tahun, dan dapat dilaksanakan 

pada akhir semester genap dan atau semester antara.  
5. Studi Ekskursi dikelola dan di bawah tanggung jawab Fakultas Pertanian dan Bisnis 

(Koordinator Bidang Studi Ekskursi, Magang, dan KKN).  
6. Pembimbing diusulkan oleh Koordinator Bidang Studi Ekskursi, Magang, dan KKN, serta 

diputuskan dalam Rapat Fakultas. 
7. Pembimbing yang ditunjuk berhak memperoleh penghargaan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku.  
 

Pasal 2 
PENYELENGGARA/PENGELOLA 

1.  Penyelenggaraan Studi Ekskursi (waktu, objek/lokasi, pembimbing) diatur dan ditetapkan 
dalam Rapat Fakultas atas usulan Koordinator Bidang Studi Ekskursi, Magang, dan KKN. 

2. Penyelenggaraan operasional, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan 
evaluasi menjadi tanggung jawab Fakultas Pertanian dengan kendali Koordinator Bidang 
Studi Ekskursi, Magang, dan KKN.  

3. Dalam hal-hal tertentu yang dipandang perlu (dalam penyelenggaraan operasional), 
Koordinator Bidang Studi Ekskursi, Magang, dan KKN dapat menunjuk mahasiswa peserta 
untuk membantunya.  

  
 
 



PASAL 3 
PERSYARATAN PESERTA 

 
 Peserta Studi Ekskursi terdiri dari peserta wajib dan peserta non-wajib.  
1. Peserta wajib adalah mahasiswa Fakultas Pertanian dan Bisnis yang telah memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 
a. Persyaratan administratif:  mahasiswa mendaftarkan dirinya untuk mengikuti Studi 

Ekskursi pada semester yang bersangkutan melalui Formulir Rencana Studi pada saat 
Registrasi Mata Kuliah (RMK) atau Pemantapan Registrasi Mata Kuliah (PRMK) dan 
dengan mengisi Formulir Pendaftaran Studi Ekskursi yang tersedia.  

b. Persyaratan akademik:  mahasiswa telah berstatus Muda dengan jumlah kredit yang 
sudah diambil minimum 60 sks dengan IPK ≥ 2,0.  

2. Peserta nonwajib adalah mahasiswa Fakultas Pertanian dan Bisnis yang keikutsertaannya 
dalam Studi Ekskursi telah mendapat persetujuan Koordinator Bidang Studi Ekskursi, 
Magang, dan KKN serta Wali studinya berdasarkan ketersediaan tempat dan hal-hal lain 
yang dianggap perlu, serta memenuhi persyaratan administratif.  

 
 

Pasal 4  
KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA  

1. Kewajiban mahasiswa:  
a. Membayar kontribusi keuangan Studi Ekskursi  sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan.  
b. Mengikuti seluruh kegiatan Studi Ekskursi yang telah ditetapkan dengan penuh 

tanggung jawab.  
c. Tidak melakukan hal-hal yang dapat mencemarkan nama Fakultas maupun Universitas 

dan/atau hal-hal yang dapat membahayakan maupun merugikan sesama anggota 
rombongan.  

d. Mahasiswa peserta studi ekskursi diwajibkan membuat proposal kunjungan studi 
ekskursi secara kelompok, dengan sistematika: Pendahuluan, Gambaran Objek Studi 
Ekskursi yang dibimbing oleh dosen pembimbing. 

e. Menyerahkan laporan tertulis Studi Ekskursi yang telah disahkan pembimbing dan 
Koordinator Bidang Studi Ekskursi, Magang, dan KKN (bagi peserta wajib) kepada 
Koordinator Bidang Studi Ekskursi, Magang, dan KKN serta pembimbing, pada waktu 
yang telah ditetapkan, dengan sistematika sebagai berikut:  
1.   Pendahuluan  
2.   Hasil Kegiatan  

2.1. Gambaran Objek Studi Ekskursi  
2.2. Pembahasan  

3.   Kesimpulan dan Saran  
e. Memenuhi ketentuan lain yang telah ditetapkan.  
f. Laporan studi ekskursi dikumpulkan ke Koordinator Bidang Studi Ekskursi, Magang, 

dan KKN, paling lambat 30 hari setelah pelaksanaan studi ekskursi. 
2. Hak mahasiswa:  

a. Memperoleh pembimbing Studi Ekskursi.  
b. Memperoleh bantuan keuangan dari UKSW (bagi peserta wajib) sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.  



c. Memperoleh tanda kelulusan sesuai dengan pemenuhan kewajibannya sebagai 
peserta wajib.  

 
Pasal 5  

KEWAJIBAN KOORDINATOR BIDANG STUDI EKSKURSI, MAGANG, DAN KKN   
SERTA PEMBIMBING  

1. Koordinator Studi Ekskursi, Magang, dan KKN merencanakan  dan mempersiapkan  
pelaksanaan  Studi Ekskursi bersama pembimbing yang ditunjuk Fakultas.  

2. Koordinator Studi Ekskursi, Magang, dan KKN memberikan arahan dalam pelaksanaan 
Studi Ekskursi.  

3. Pembimbing mengawasi pelaksanaan Studi Ekskursi dari segi akademik maupun teknis.  
4. Pembimbing memeriksa dan mengesahkan laporan Studi Ekskursi mahasiswa 

bimbingannya.  
5. Koordinator Studi Ekskursi, Magang, dan KKN bersama Pembimbing Studi Ekskursi 

melaporkan kegiatan Studi Ekskursi dalam Rapat Fakultas.  
 

Pasal 6  
SANKSI  

1. Mahasiswa peserta yang melanggar ketentuan Studi Ekskursi yang telah ditetapkan diberi 
sanksi.  

2. Sanksi yang diberikan berupa:  
 a. Teguran  
 b. Tidak diperkenankan meneruskan kegiatan  
 c.  Keikutsertaannya sebagai peserta wajib dinyatakan tidak sah. 
 

Pasal 7  
PENUTUP  

Hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Koordinator 
Studi Ekskursi, Magang, dan KKN yang bersangkutan, dengan persetujuan Fakultas.  
 



BAB 2  
PERATURAN KEGIATAN MAGANG 

 
Pasal 8 

KETENTUAN UMUM 
1. Magang adalah kegiatan kurikuler yang wajib diambil dan dilakukan mahasiswa Fakultas 

Pertanian dan Bisnis UKSW dalam menyelesaikan studi Program Strata satu. 
2. Kegiatan Magang terdiri dari Magang I, Magang II, dan Magang III, yang dilaksanakan pada 

waktu yang berbeda dan masing-masing berbobot 6 sks, dengan objek (telaah) atau 
tempat yang berbeda.  

3. Rangkaian kegiatan magang terdiri dari: menyusun proposal, melaksanakan, menyusun 
laporan, presentasi. 

4. Tujuan Kegiatan Magang: 
a. Tujuan Instruksional Umum: 

Mahasiswa memahami, mendapatkan pengalaman kerja, wawasan di dunia usaha 
pertanian, serta pengalaman pemberdayaan masyarakat pertanian.  SMART 
(Scientist, Manager, Agronomist, Researcher, Trainer) AGRONOM, dan 
PENELITI/WIRAUSAHA/PROFESIONAL . 

b.  Tujuan Institusional Khusus: 
(1) Mahasiswa mampu merancang kegiatan magang yang diikutinya dan menyusunnya 

dalam bentuk proposal. 
(2) Mahasiswa mampu bekerjasama dan membina hubungan secara baik dengan para 

pimpinan, karyawan, pekerja, maupun masyarakat di tempat kegiatan magang 
dilakukan. 

(3) Mahasiswa memahami dan mampu melakukan seluruh atau sebagian kegiatan 
yang dilaksanakan di tempat kegiatan magang dilakukan, serta memperoleh 
pengalaman dan wawasan dalam menangani suatu usaha pertanian. 

4.   Kegiatan magang diselenggarakan sesuai kalender akademik yang disusun oleh Fakultas. 
5.   Penyelenggaraan kegiatan magang dikelola oleh Koordinator Studi Ekskursi, Magang, dan 

KKN. 
6.  Penetapan pembimbing magang dilakukan oleh ketua program studi Agribisnis dan 

Agroteknologi. 
7.   Selama melaksanakan kegiatan magang, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing 

serta pembimbing lapangan di tempat magang. 
8.   Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan magang menjadi tanggungan mahasiswa peserta 

magang. 
Pasal 9 

PERSYARATAN PESERTA 
Kegiatan magang, baru dapat diikuti mahasiswa Fakultas Pertanian (Pertanian dan 

Bisnis) UKSW, apabila memenuhi persyaratan: 
1. Telah berstatus Madya dengan jumlah kredit dicoba minimum 108 sks dengan IPK ≥ 2,0.  
2. Terdaftar menjadi peserta kegiatan magang pada regrestrasi mata kuliah di semester yang 

bersangkutan. 
3. Tidak sedang dalam masa menjalani sanksi sebagai mahasiswa UKSW. 

 
Pasal 10 

PENGELOLAAN KEGIATAN MAGANG 



Kegiatan magang yang meliputi perencanaan, penetapan pembimbing, pengendalian dan 
evaluasi terhadap pelaksanaan yang dilakukan mahasiswa peserta maupun pembimbing 
dilakukan dan diatur serta di bawah tanggungjawab Koordinator Studi Ekskursi, Magang, dan 
KKN. 

 
Pasal 11 

PROSEDUR PENGAMBILAN KEGIATAN MAGANG 
Prosedur mengambil kegiatan magang bagi setiap mahasiswa, berturut-turut meliputi: 

1. Melakukan registrasi pengambilan mata kuliah MAGANG. 
2. Mendaftar ulang ke Koordinator Bidang Studi Ekskursi, Magang, dan KKN. 
3. Mengikuti pengarahan yang diselenggarakan Koordinator Bidang Studi Ekskursi, Magang, 

dan KKN. 
4. Konsultasi kepada dosen pembimbing yang ditunjuk untuk menetapkan objek telaahan 

dan tempat kegiatan magang. 
5. Melakukan observasi lokasi yang akan dijadikan tempat kegiatan magang. 
6. Konsultasi kepada dosen pembimbing untuk menyusun proposal dalam rangka 

mendapatkan pengalaman dan wawasan di dunia usaha pertanian. 
7. Meminta persetujuan dan pengesahan proposal, serta menyerahkannya kepada dosen 

pembimbing dan pembimbing lapangan. 
 

Pasal 12 
PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG 

Prosedur melaksanakan kegiatan magang bagi setiap mahasiswa, berturut-turut 
meliputi: 
1. Melaksanakan kegiatan magang sesuai dengan proposal magang. 
2. Menyusun laporan dan bimbingan kepada pembimbing. 
3. Mempersiapkan dan mempresentasikan hasil kegiatan magang kepada mahasiswa 

Fakultas Pertanian dan Bisnis, sekurang-kurangnya 10 peserta. 
4. Merevisi laporan dan meminta pengesahan serta menyerahkannya kepada pembimbing. 

 
Pasal 13 

OBJEK TELAAHAN 
Objek telaahan dan tempat kegiatan magang, diusulkan oleh  mahasiswa dan disetujui 

oleh koordinator bidang studi ekskursi, magang dan KKN, dan pembimbingnya.  
 

Pasal 14 
BIMBINGAN PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG 

1. Setiap mahasiswa pelaksana kegiatan magang dalam melaksanakan kegiatannya 
dibimbing oleh seorang staf pengajar dari masing-masing Program Studi. 

2. Staf Pengajar yang menjadi pembimbing kegiatan magang ditetapkan oleh ketua program 
studi dan diangkat melalui Surat Keputusan Rektor UKSW. 

3. Kewajiban Staf Pengajar yang ditetapkan dan diangkat menjadi pembimbing kegiatan 
magang, adalah: 
a.  Mengarahkan dan menyetujui tentang objek telaahan dan tempat kegiatan magang 

yang akan dilakukan mahasiswa bimbingannya. 
b.  Mengarahkan dan memberi petunjuk akademik kepada mahasiswa bimbingannya 

dalam melaksanakan kegiatan magang, sebagai diatur pada pasal 3; yaitu membimbing 



mahasiswa peserta kegiatan magang dalam hal (1) merancang dan menyusun rencana 
kerja serta menulisnya dalam bentuk proposal, (2) menyusun laporan hasil kerja 
kegiatan magang. 

c.  Memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan magang yang dilakukan 
mahasiswa bimbingannya. 

d.  Mendampingi mahasiswa bimbingannya sewaktu mempresentasikan hasil kerja kegiat 
an magang. 

e.  Mengesahkan laporan kegiatan magang yang disusun  oleh mahasiswa bimbingannya, 
f.  Membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi mahasiswa bimbingannya, dalam hal me 

laksanakan magang. 
g.  Menilai hasil kinerja mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan magang yang menjadi 

bimbingannya. 
h.  Mengusulkan penerapan sanksi bagi mahasiswa bimbingannya yang melanggar 

ketentuan yang berlaku kepada Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW. 
4.  Staf Pengajar yang ditetapkan dan diangkat sebagai pembimbing mahasiswa dalam 

melaksanakan kegiatan magang berhak memperoleh penghargaan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku di UKSW 

 
Pasal 15 

TEMPAT KEGIATAN MAGANG 
1. Tempat kegiatan magang ditentukan mahasiswa peserta kegiatan magang dan disetujui 

oleh pembimbing yang ditunjuk, dan bagi mahasiswa peserta yang kesulitan menentukan 
tempat; Fakultas melalui Koordinator Studi Ekskursi, Magang, dan KKN akan membantu 
memfasilitasi pencarian tempat magang. 

2. Satu tempat kegiatan magang dalam waktu yang sama sebanyak-banyaknya ditempati 10 
mahasiswa peserta kegiatan magang, dan atau menyesuaikan peraturan di tempat 
kegiatan magang. 

3. Tempat yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan magang dibedakan menjadi: 
a. Lembaga yang bergerak dibidang pertanian dalam arti luas, semisal: perusahaan 

pertanian/peternakan/perikanan. 
b. lembaga penelitian bidang pertanian, lembaga pemerintahan di bidang pertanian, LSM 

yang menangani bidang pertanian. 
 

Pasal 16 
WAKTU KEGIATAN MAGANG 

1. Waktu mendaftar menjadi peserta kegiatan magang bersamaan pada saat 
diselenggarakan regrestrasi mata kuliah, dan waktu mendaftar ke Koordinator Studi 
Ekskursi, Magang, dan KKN selambat-lambatnya 1 minggu setelah registrasi. 

2. Waktu penetapan pembimbing oleh Koordinator Studi Ekskursi, Magang, dan KKN. 
selambat-lambatnya 1 minggu setelah mendaftar ke Koordinator Studi Ekskursi, Magang, 
dan KKN. 

3. Waktu menetapkan objek telaahan dan tempat melaksanakan kegiatan magang selambat-
lambatnya 2 minggu setelah registrasi pengambilan mata kuliah, dan selambat-lambatnya 
1 minggu kemudian oleh Koordinator Studi Ekskursi, Magang, dan KKN diterbitkan surat 
permohonan ijin magang ke tempat melaksanakan kegiatan magang. 

4. Pelaksanaan kegiatan magang dapat dilaksanakan setelah proposal disetujui dan disahkan 
oleh pembimbing. 



5. Waktu melaksanakan kegiatan magang di tempat yang ditetapkan, sekurang-kurangnya 
60 hari kalender atau 2 bulan kalender, dan dimulai setelah proposal magang disetujui 
oleh dosen pembimbing dan pembimbing lapangan. 

6. Waktu melakukan bimbingan dan penyusunan laporan hasil kegiatan magang kepada 
pembimbingnya, selambat-lambatnya  6 minggu setelah kegiatan magang berakhir. 

 
Pasal 17 

PEMBIMBING LAPANGAN & KEWAJIBAN MAHASISWA DI TEMPAT  KEGIATAN MAGANG 
DILAKUKAN 

1. Setiap mahasiswa peserta kegiatan magang, akan dibimbing oleh tenaga yang ditunjuk dan 
ditetapkan oleh lembaga dimana kegiatan magang dilakukan, yang bertindak sebagai 
pembimbing lapangan, dan bertugas mengarahkan, mengendalikan, memantau dan 
menilai mahasiswa peserta kegiatan magang di tempat yang ditetapkan. 

2. Setiap mahasiswa peserta kegiatan magang, dalam melaksanakan prakteknya 
berkewajiban: 
a.   Mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak dimana kegiatan magang dilakukan, 
b. Melaksanakan kegiatannya sesuai dengan proposal yang telah disahkan pembimbing 

akademiknya. 
c. Membuat catatan harian yang memuat kegiatan yang dilakukan dan meminta 

pengesahan dari pembimbing lapangan. 
3.  Mahasiswa magang wajib melaporkan kegiatan secara rutin kepada dosen pembimbing 

selama kegiatan magang berlangsung. 
 

Pasal 18 
PRESENTASI HASIL KEGIATAN MAGANG 

1. Setiap mahasiswa peserta kegiatan magang, setelah melakukan bimbingan dan menyusun 
laporan hasil kerja di tempat magang, berkewajiban mempresentasikannya dihadapan 
mahasiswa Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW selama minimal 30 menit tatap muka. 

2. Waktu mempresentasikan hasil kerja kegiatan magang yang ditentukan oleh koordinator 
bidang studi ekskursi, magang dan KKN. 

3. Dalam mempresentasikan hasil kerjanya,  
a. Didampingi pembimbing yang bertindak sebagai moderator. 
b. Sekurang-kurangnya diikuti oleh 10 mahasiswa. 

4.   Hal-hal yang dipresentasikan, meliputi: 
a. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan, 
b. Pengalaman dan kemampuan yang diperoleh. 
c. Inovasi-inovasi yang dapat dikembangkan dan diterapkan bagi peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 
 

Pasal 19 
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA 

1. Hak mahasiswa peserta kegiatan magang: 
a.  Memperoleh tempat, fasilitas akademik dan pembimbing kegiatan magang sesuai 

dengan Program Studi yang diambil. 
b. Memperoleh pelayanan bimbingan dari staf pengajar yang ditetapkan sebagai 

pembimbingnya. 
c. Memperoleh nilai kegiatan magang sesuai dengan prestasi  kinerjanya. 



2.   Kewajiban mahasiswa peserta kegiatan magang: 
a.  Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan pembekalan magang yang diselenggarakan oleh 

Koordinator Studi Ekskursi, Magang, dan KKN. 
b. Melaksanakan seluruh prosedur pengambilan dan pelaksanaan kegiatan magang 

sebagai diatur pada pasal 4. 
c. Mengikuti prosedur dan ketentuan kerja yang ditetapkan lembaga dimana kegiatan 

magang dilakukan. 
d. Menjaga nama baik Fakultas Pertanian dan Bisnis maupun UKSW. 
e. Memenuhi semua kewajiban keuangan yang ditetapkan. 
 

Pasal 20 
SANKSI 

Mahasiswa pelaksana kegiatan magang akan dikenai sanksi: 
1. Peringatan tertulis oleh pembimbingnya bila dipandang tidak atau kurang disiplin dalam 

melaksanakan kegiatan magang sebagai diatur pada Pasal 11, dan Pasal 13. 
2. Teguran oleh pembimbingnya bila lebih dari satu minggu tidak mengindahkan peringatan 

tertulis, sebagai disebut pada ayat 1, pasal 20. 
3. Dibatalkan keikutsertaannya dalam kegiatan magang dan memperoleh nilai E oleh 

pembimbingnya, jika: 
a.  Lebih dari satu minggu tidak mengindahkan peringatan teguran, sebagai disebut pada 

ayat 2, pasal 20. 
b. Karena perbuatannya mencemarkan nama baik Fakultas Pertanian dan Bisnis maupun 

UKSW. 
c. Tidak segera mencairkan nilai DT bagi yang nilainya masih berupa nilai DT, sampai 

dengan batas waktu yang telah ditetapkan Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW. 
 

Pasal 21 
PENILAIAN 

1. Setiap mahasiswa peserta kegiatan magang akan memperoleh nilai dari pembimbingnya, 
2. Penilaian selain dilakukan pembimbingnya, juga dilakukan oleh lembaga dimana kegiatan 

magang dilakukan mahasiswa. 
3. Hal-hal yang dinilai, meliputi: 

a. Kemampuan menyusun (1) rencana kegiatan dalam bentuk proposal, dan (2) laporan 
kegiatan magang. 

b. Kemampuan (1) melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan 
kegiatan magang yang dilakukan, (2) melaksanakan kegiatan magang yang seha-rusnya 
dilakukan. 

c. Tanggungjawab dan disiplin kerja. 
4.   Bobot nilai  atas hal-hal yang dinilai  seperti disebut pada  ayat 3., pasal 21,  dan  nilai akhir 

secara rinci dapat dilihat pada lampiran dari peraturan ini.   
 
 

Pasal 21 
SANKSI 

Mahasiswa pelaksana magang dapat dikenai sanksi:  
1. Peringatan tertulis dari pembimbingnya, apabila:  

1.1. Tidak memenuhi ketentuan lain yang berlaku dan/atau arahan dari pembimbingnya. 



1.2. Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan martabat Fakultas/Universitas.  
2. Mengulang atau dibatalkan untuk setiap atau seluruh tahap kegiatannya (penyusunan 

rencana, kegiatan lapangan, penyusunan laporan), apabila:  
2.1. Tidak mengindahkan peringatan dari pembimbingnya sampai dua kali pada masing-

masing tahap kegiatan.  
2.2. Terdapat kendala lain yang menyebabkan kegiatannya harus diulang atau 

dibatalkan, berdasarkan pertimbangan Fakultas.  
2.3. Tidak memenuhi batas waktu penyusunan rencana kerja, kegiatan lapangan, dan 

penyusunan laporan yang telah ditetapkan. 
 

 
Pasal 23 

PENUTUP 
Hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Program 
Studi bersama Koordinator Studi Ekskursi, Magang, dan KKN dengan persetujuan Fakultas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB  3 
PERATURAN KULIAH KERJA NYATA 

 
Pasal 24 

KETENTUAN UMUM  
1. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan kurikuler yang wajib dilakukan mahasiswa 

Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW dalam rangka menyelesaikan studi Program Stratum 
Satu, dengan bobot kredit sebesar 6 sks.  

2. Kegiatan KKN merupakan kesatuan belajar dan kegiatan pengabdian mahasiswa kepada 
masyarakat, dimana mahasiswa belajar mengamalkan ilmunya untuk membantu 
masyarakat yang sedang membangun, terutama di bidang pertanian.  

3. Tujuan instruksional dan tujuan institusional KKN adalah:  
3.1. Agar mahasiswa belajar mengamalkan ilmu yang diperoleh dari perkuliahan untuk 

membantu pembangunan masyarakat, terutama di bidang pertanian.  
3.2. Agar mahasiswa dapat belajar bekerja sama untuk memecahkan permasalahan yang 

dihadapi masyarakat yang sedang membangun. 
3.3. Mewujudkan program Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Pertanian dan Bisnis 

oleh mahasiswa dan staf pengajar, dalam rangka ikut membangun masyarakat.  
3.4. Menjalin kerja sama antara UKSW pada umumnya, dan Fakultas Pertanian dan Bisnis 

pada khususnya, dengan masyarakat sekitar yang sedang membangun.  
 

Pasal 24 
PENYELENGGARA/PENGELOLA KKN 

1. Penyelenggara operasional, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi 
menjadi tanggung jawab Fakultas Pertanian dengan kendali Koordinator Bidang Studi 
Ekskursi, Magang, dan KKN.  

2. Penyelenggaraan KKN (waktu, objek/lokasi, pembimbing) diatur dan ditetapkan dalam 
Rapat Fakultas atas usulan Koordinator Bidang Studi Ekskursi, Magang, dan KKN. 

3. Dalam hal-hal tertentu yang dipandang perlu (dalam penyelenggaraan operasional), 
Koordinator Bidang Studi Ekskursi, Magang, dan KKN dapat menunjuk dosen dan 
mahasiswa peserta untuk membantunya.  

 

PASAL 25 
PERSYARATAN MAHASISWA PESERTA KKN 

Mahasiswa peserta KKN adalah mahasiswa Fakultas Pertanian dan Bisnis yang telah 
memenuhi persyaratan berikut:  
1. Mahasiswa telah memperoleh jumlah kredit minimum 108 sks dengan IPK ≥ 2,0. 
2. Mahasiswa mendapat persetujuan dari wali studinya.  
 

Pasal 26 
PROSEDUR PENDAFTARAN PESERTA KKN 

Prosedur pendaftaran mahasiswa peserta KKN diatur sebagai berikut:  
1. Mendaftarkan diri ke Koordinator Bidang Studi Ekskursi, Magang, dan KKN setelah 

disetujui walistudinya dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan 
2. Melakukan registrasi pengambilan matakuliah KKN  



3. Mengikuti kegiatan pembekalan/pengarahan yang diselenggarakan Koordinator Bidang 
Studi Ekskursi, Magang, dan KKN. 

4. Meminta persetujuan dan pengesahan proposal, serta menyerahkannya kepada dosen 
pembimbing dan Koordinator Bidang Studi Ekskursi, Magang, dan KKN 

 

Pasal 27 
KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA 

1.   Kewajiban mahasiswa peserta KKN mencakup: 
a. Melakukan registrasi dan pemenuhan kewajiban keuangan yang ditetapkan. 
b. Mengikuti kegiatan pembekalan/persiapan KKN 
c. Menyusun rencana kerja dan berkonsultasi dengan pembimbingnya untuk menyusun 

proposal KKN 
d. Melaksanakan kegiatan KKN sesuai dengan rencana kerja 
e. Memenuhi ketentuan yang berlaku di tempat/lokasi KKN 
f. Menyerahkan laporan KKN yang telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

dan telah disahkan pembimbingnya kepada Koordinator Studi Ekskursi, Magang, dan 
KKN (Semangka), paling lambat satu bulan setelah kegiatan KKN berakhir. 

 
2.   Hak mahasiswa peserta KKN mencakup: 

a. Memperoleh penetapan pembimbing 
b. Memperoleh proses bimbingan selama masa persiapan, pelaksanaan, evaluasi, 

hingga pelaporan kegiatan KKN 
c. Memperoleh nilai KKN sesuai dengan prestasi kerjanya.  
d. Memperoleh subsidi biaya program (catatan: mempertimbangkan kalkulasi biaya 

manajemen operasional) 
 

 
Pasal 28 

KEWAJIBAN KOORDINATOR STUDI EKSKURSI, MAGANG, DAN KKN (SEMANGKA) 
1. Koordinator Studi Ekskursi, Magang, dan KKN menyusun/mengusulkan program 

pelaksanaan KKN kepada Ketua Program Studi untuk memperoleh pengesahan Fakultas. 
2. Koordinator Studi Ekskursi, Magang, dan KKN menangani pendaftaran peserta, penentuan 

lokasi atau tempat kegiatan, dan pengurusan izin operasional pelaksanaan KKN sesuai 
dengan program yang telah disahkan Fakultas. 

3. Koordinator Studi Ekskursi, Magang, dan KKN menyelenggarakan kegiatan pembekalan 
dan pertemuan KKN perdana/pertama dengan stakeholder, memantau pelaksanaan 
sesuai dengan rencana KKN, melakukan evaluasi KKN, serta mengkoordinasikan 
pengumpulan nilai. 

4. Koordinator Studi Ekskursi, Magang, dan KKN berkewajiban melaporkan dan 
mendokumentasikan seluruh proses kegiatan KKN secara berkala dan berkelanjutan 
kepada Fakultas. 
 

Pasal 29 
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEMBIMBING 

1. Mahasiswa peserta KKN dibimbing oleh pengajar Fakultas Pertanian dan Bisnis yang 
ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.  



2. Penunjukan pembimbing KKN atas usul Koordinator Bidang Studi Ekskursi, Magang, dan 
KKN, serta berkoordinasi dengan Ketua Program Studi  

 
Pasal 30 

KEWAJIBAN PEMBIMBING KKN 
 

Kewajiban pembimbing KKN adalah:  
1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan KKN yang dilakukan mahasiswa 

bimbingannya sesuai dengan proposal. 
2. Memeriksa, mengarahkan, dan mengesahkan rencana kerja KKN yang diajukan oleh 

mahasiswa bimbingannya.  
3. Memantau, mengunjungi, dan mengarahkan mahasiswa bimbingannya dalam 

pelaksanaan KKN sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan.  
4. Memeriksa, mengarahkan, dan mengesahkan laporan KKN mahasiswa bimbingannya.  
5. Mengusulkan penerapan sanksi kepada Fakultas bagi mahasiswa bimbingannya yang 

melanggar ketentuan KKN.  
6. Menilai kegiatan KKN yang dilakukan mahasiswa bimbingannya.  
 
 

Pasal 31 
OBYEK DAN TEMPAT KULIAH KERJA NYATA 

1. Obyek kegiatan KKN adalah kegiatan yang dapat membantu usaha peningkatan kehidupan 
masyarakat di sektor pertanian yang luas, atau kegiatan lain yang mendukung tujuan 
instruksional umum dan institusional KKN.  

2. Tempat atau lokasi kegiatan KKN ditetapkan oleh Fakultas sesuai dengan program 
Pengabdian kepada Masyarakat yang telah disahkan Fakultas, atau di tempat-tempat yang 
ditetapkan Fakultas berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain yang penting seperti 
KKN Tematik.  

 
 

Pasal 32 
WAKTU 

1. Pelaksanaan KKN dilapangan diselenggarakan pada semester aktif atau pada waktu yang 
ditentukan Fakultas. 

2. Kegiatan yang dilakukan mahasiswa pelaksana KKN  setara  dengan 6 sks, dengan waktu 
kegiatan KKN selama 60 hari kalender, yang meliputi: proses persiapan, pelaksanaan, 
evaluasi, dan pelaporan. 

3.   Selama pelaksanaan KKN, mahasiswa yang bersangkutan tinggal di tempat/lokasi kegiatan 
atau sesuai dengan program KKN yang ditetapkan Fakultas.  

 
Pasal 33 

PERSIAPAN KULIAH KERJA NYATA 
1. Koordinator Studi Ekskursi, Magang, dan KKN menyelenggarakan pembekalan KKN 

kepada mahasiswa dan pembimbing KKN. 
2. Mahasiswa menyerahkan rencana kerja/proposal yang disahkan oleh pembimbingnya 

kepada Koordinator Studi Ekskursi, Magang, dan KKN sebelum pelaksanaan KKN dimulai. 
 



Pasal 34 
PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA 

1. Teknis pelaksanaan KKN ditangani oleh Koordinator Studi Ekskursi, Magang, dan KKN. 
2. Mahasiswa melaksanakan kegiatan KKN sesuai dengan proposal yang telah disetuji 

pembimbing 
3. Koordinator Studek, Magang dan KKN dan Pembimbing KKN memantau, mengunjungi, dan 

mengarahkan mahasiswa bimbingannya dalam pelaksanaan KKN minimal 3 kali sesuai 
dengan proposal. 

 
Pasal 35 

EVALUASI KULIAH KERJA NYATA 
1. Evaluasi kegiatan KKN dilakukan oleh Koordinator Studi Ekskursi, Magang, dan KKN. 
2. Evaluasi dilakukan berdasarkan masukan dari mahasiswa, pembimbing, maupun stake 

holder yang terlibat secara langsung kegiatan KKN. 
  

 
Pasal 36 

PENILAIAN 
 

1. Setiap tahap kegiatan KKN akan dinilai oleh pembimbing berdasarkan mutu akademik, 
kesungguhan kerja, ketepatan waktu, dan dampak kegiatan terhadap kepentingan 
Fakultas dan masyarakat sekitar.  

2. Penilaian akhir kegiatan KKN dilakukan dengan menggunakan sistem Penilaian Acuan 
Patokan (PAP) yang dinyatakan dalam nilai aksara.  

3. DT (ditangguhkan) diterapkan apabila program KKN melewati batas waktu akhir 
penyerahan nilai.  
 

 
Pasal 37 
SANKSI 

Mahasiswa pelaksana KKN dapat dikenai sanksi:  
1. Peringatan tertulis dari pembimbingnya, apabila:  

1.1. Tidak memenuhi ketentuan lain yang berlaku dan/atau arahan dari pembimbingnya. 
1.2. Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan martabat Fakultas/Universitas.  

2. Mengulang atau dibatalkan untuk setiap atau seluruh tahap kegiatannya (penyusunan 
rencana, kegiatan lapangan, penyusunan laporan), apabila:  
2.1. Tidak mengindahkan peringatan dari pembimbingnya sampai dua kali pada masing-

masing tahap kegiatan.  
2.2. Terdapat kendala lain yang menyebabkan kegiatannya harus diulang atau 

dibatalkan, berdasarkan pertimbangan Fakultas. 
 
2.3. Tidak memenuhi batas waktu penyusunan rencana kerja, kegiatan lapangan, dan 

penyusunan laporan yang telah ditetapkan. 
 

 
 
 



Pasal 38 
PENUTUP 

Hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Program 
Studi bersama Koordinator Studi Ekskursi, Magang, dan KKN dengan persetujuan Fakultas. 


