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KEMENTERIAN PENDIDIKAFI DAN KEBUDAYAA}T
UNTVERSITAS NEGERT MALAhIG

LEMBAGA PENTELITIAN I}AI![ PENGABI}AN
KErArlA MASYARAKAT (LP21r[)

ralan smrag r, *m, ffiffi::Jl) 564570Fax(0341) 564s?o

Pengumuman
Pendaftaran Ulang KKN Semester Genap 201412015

Diberitahukan kepada mahasiswa yang akan menempuh matakuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada
Semester Genap 2U4nU\ Wff mendaftarkan diri ulang ke P2SWKKN LPZM UM. Adapun ketentuan
pendaftaran dan syarat mahasiswa dapatmengikuti KKN adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran dilakukan mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 23 Februari 2015.
2. Telah mencapai minimal 100 sks berasal dari INPUT SLTA sederajat mahasiswa yang telah

merrcmpuh minimal dari 100 sks akm murcul mElalui ddar rrahasiswa yarg mcmcnuhi symat
KKN Semester Genap 20l4l20l5INPUT SLTA $EDERAJAT. Khusus mahasiswa yang

berasal dari INPUT NON SLTA dengan syarat telah memperoleh sedikitnya: (a) 90
sks bagi masukan DI/PGSLTP, O) 65 sks bagi masukan Dtr, (c) I0 sks bagi masukan sarjana
mud4 dan (d) 0 sks bagi masukan DIIIIPGSLA. Daftar mahasiswa yang memenuhi syarat
Semester Genap 20ll4l2015 INPUT NON SLTA. Mahasiswa yaog merasa sudah mencapai dan
atau lebih dari 100 sks, tetapi tidak tercantum drwebsite baik berasal dari INPUT SLTA atau
NON SLTA dipersilakan mengurus ke sub-bagian akademik fakultas masing-masing, kemudian
mengurus ke Pendidikan & Evaluasi (?E) di Gedung A3 Lantai 1. Perubalran data akan tm up-
date secaraotomatis ke dalam datsbase.
Telah mengisi biodata secaf,a online di raebsitehttp://S-i* ag qm.q,€;kL. Petqiuk mtrk masuk ke
lrttp://si*k*d.uffi.ac"id daed dilihat di sirli- Apabila userlD dnpassu,ord tidak tau dru hF,
ketika akan mengisi biodata pndaftaran KKN on-line dryt ke Bagia Akademik
di masing-masing fakuttas atau datang te PZSWXfX di LP2M, setiap jam kerja
Mahasiswa mulai angkatan tahrm 2010 tidak lagi dipungut biayapendaftaran. Adapun mahasiswa
angkatan sebelum tatrun 2010 dikenakan biaya pendaftaran sebesm Rp. 250.000,- (SK Rettor
Universitas Negeri Malang Nomor: 08 tahun 2010, tanggal 2l januari 201q. Pendaftaran
dilakukan di salah satu bank yang ditunjuk (BRI, BM, atau BTtq di seluruh Indonesia.
Setelah melalarkan pembayaran, hkti hritansi asli pembayaran dari bank diserahkan ke Petugr
Pendaftaran KKN LP2M pada jam kerja disertai dengan: (a) KRS ash, O) foto terbaru
berrramo ukuran 3 x 4cm sebanyak 1 (satu) lembar, (c) isian blangko tentang kealtifan di
iililt kegi*foii iii*hsslswn (uKM), s6it (d) srii*t kefdi{fig[fi s6hit ddn fidrk tirinfl {taai
baru melahirkan dari Poliklinik UM.
Surat Keterangan bekerja dari Dinas/Intansi tempat kerja (bagi yang berstatus gunr negeri/swasta
atau pegawai yang lain).
Mahasiswa yang tidak lulus KKN, wajib mengulang kenrbali mengikuti KKN sesuai dengan
prosedur.
Tidak mengundurkan diri sebagai peserta KfilI setelah pengumuman lokasi KKI,I.
Apabila mengundurkan diri, maka segala persyaratan administra.si dan keuangan tidak dapat
ditarikkembali.
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