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PANDUAN PENDAFTARAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) 

UNIVERSITAS PGRI RONGGOLAWE (UNIROW) TUBAN 

SECARA ONLINE 

 
A. Login Akun 

1. Mahasiswa mengunjungi laman http://e-kkn.unirow.ac.id/  

2. Pada halaman pertama, sistem akan menampilkan form login seperti gambar 

berikut : 

 
3. Untuk melakukan login pada sistem, mahasiswa dapat melakukan dengan 

memasukkan username : (NPM) contoh 1400180000 dan password sesuai yang telah 

didapatkan pada masing-masing prodi. 

4. Jika data username dan password yang inputkan benar, maka akan masuk ke 

halaman utama sistem seperti gambar berikut : 
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B. Melengkapi Biodata 

1. Mahasiswa wajib melengkapi biodata dengan cara melakukan klik Biodata pada 

menu sebelah kiri. 

2. Pada form Biodata dibawah ini, lengkapi semua isian form dengan data benar dan 

valid. 

 
3. Upload foto resmi menggunakan jas almamater dengan format file yang diizinkan 

hanya jpg/jpeg seperti pada gambar dibawah ini : 

 
 

 



3 
 

C. Upload Persyaratan KKN 

1. Mahasiswa melakukan Upload Persyaratan KKN dengan cara melakukan klik menu 

Data dan pilih sub menu Upload Persyaratan KKN pada menu sebelah kiri. Maka 

akan tampil halaman seperti dibawah ini : 

 
2. Pada halaman Upload Persyaratan KKN terdapat 3 syarat yang wajib untuk 

dilengkapi seperti : 

a. Slip Pembayaran KKN  

b. KRS Online  

c. Surat Pernyataan 

3. Untuk melengkapi Upload Persyaratan KKN klik pada tombol       dan akan muncul 

halaman seperti dibawah ini : 

 
4. Klik pada tombol “Pilih Foto Bukti” dan pilih file gambar yang akan diupload, jika 

sudah klik tombol simpan untuk menyimpan file gambar. Lakukan hal berikut untuk 

melengkapi pada ketiga syarat yang harus dilengkapi dengan tahapan pengisian 

yang sama. Apabila proses simpan berhasil maka akan muncul halaman seperti 

dibawah ini : 
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5. Harap diperhatikan dengan baik bagi para mahasiswa yang akan melakukan 

pendaftaran KKN, agar file gambar untuk Upload Persyaratan KKN dapat dilakukan 

scan dengan hasil yang baik dan bisa terbaca dengan jelas. Akibat dari kurang 

baiknya dalam hasil file gambar yang tidak terbaca akan mempengaruhi dalam 

proses verifikasi data. Contoh file gambar dari hasil scan yang baik dan terbaca 

dengan jelas seperti dibawah ini : 

a. Slip Pembayaran KKN 
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b. KRS Online 

 
 

c. Surat Pernyataan 
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D. Data Kontak 

1. Mahasiswa diharapkan melakukan pengisian data kontak pribadi dan orang tua atau 

orang terdekat dengan benar dan valid. Data kontak digunakan apabila terjadi hal 

yang tidak diinginkan pada mahasiswa dalam melaksanakan KKN, sehingga panitia 

KKN dapat melakukan komunikasi dengan cepat berdasarkan data kontak yang 

diisikan. 

2. Untuk melakukan pengisian data Kontak dapat diklik Kontak pada menu sebelah 

kiri, apabila sudah diklik maka akan tampil halaman seperti dibawah ini : 

 
3. Klik pada tombol “Isi Kontak Baru” untuk menambah data. Apabila sudah diklik 

maka akan tampil halaman seperti dibawah ini : 

 
4. Isilah data sesuai pada form yang tampil dengan benar dan valid lalu klik tombol 

simpan. 

5. Apabila data yang diisikan sudah tersimpan makan akan tampil seperti halaman 

dibawah ini : 
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E. Download Biodata 

1. Apabila dalam proses pendaftaran berhasil dan sudah diverifikasi oleh panitia KKN, 

maka nanti mahasiswa dapat mendownload biodata. 

2. Untuk melakukan download biodata dengan cara klik menu Biodata sebelah kiri, 

maka akan tampil halaman seperti dibawah ini : 

 
3. Setelah klik menu Unduh Biodata maka akan secara otomatis mendownload file 

dalam bentuk PDF (contoh hasil download biodata terlampir di akhir panduan). 

4. Biodata yang sudah diverifikasi dan didownload, selanjutnya dilakukan cetak dan 

dikumpulkan (membawa berkas asli seperti slip pembayaran, KRS online dan surat 

pernyataan) dikantor Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) untuk 

dilakukan validasi ke absahan dokumen dengan ditandatangani dan stempel oleh 

Kepala LPM. 
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CONTOH HASIL DOWNLOAD BIODATA 
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