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Pengumuman
Pendaftaran KKN Semester Genap 2AI5n016

Diberitahukan kepada mahasiswa yang akan menempuh matakuliah Kuliah KerjaNyata (KKN) pada

Semester Genap 2015DArc, &gtr mendaftarkan diri ke P2SWKKN LP2M UM. Adapun ketentran

pendaftaran dan syarat mahasiswa dapatmengikuti KKN adalah sebagai berikut:

l. Pendaftaran dilakukan mulai tanggal 14 Januari sampai dengan 12 Februari 2016.

2. Telah mencapai minimal 100 sks berasal dari INPUT SLTA sederajat, mahasiswa yang telah

menempuh minimal dari 100 sks akan muncul melalui daftar mahasiswa yang memenuhi syarat KKN
Semester Genap 201512016 IIIPUT SLTA SEDERAJAT. Khusus mahasiswa yang masukannya

berasal dari INPUT NON SLTA dengan syarat telah memperoleh sedikitnya: (a) 90 sks bagi masukan

DI/PGSLTP, (b) 65 sks bagi masukan DII, (c) 10 sks bagi masukan sarjana muda, dan (d) 0 sks bagi

masukan DIII/PGSLA. Daftar mahasiswa yang memenuhi syarat Semester Genap 201512016INPUT

NON SLTA. Mahasiswa yang merasa sudah mencapai dan atau lebih dari 100 sks, tetapi tidak
tercantrm diwebsite baik berasal dari INPUT SLTA atau NON SLTA dipersilakan mengunrs ke sub-

bagran akademik fakultas masing-masing, kemudian mengurus ke Pendidikan & Evaluasi (PE) di
Gedung A3 Lantai 1. Perubahan data akan ter up-date secara otomatis ke dalam database.

3. Telah mengisi biodata secara online di website@. Petunjukunttrk masukke

httn://siakad.um.ac.id dapat dilihat di sini. Apabila userlD dan password tidak tau atau lup4
fetit<a akan mengisi biodata pendaftaran KKN on-line dapat menghubungi ke Bagian Akademik di
masing-masing fakultas atau datang ke P2SWKKN di LP2M, setiap jam kerja.

4. Mahasiswa mulai angkatan tahun 2010 tidak lagi dipungut biaya pendaftaran. Adapun mahasiswa

angkatan sebelum tahun 2010 dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp. 250.000,- (SK Rektor

Universitas Negeri Malang Nomor: 08 tahun 2010, tanggal2l januari 2010). Pendaftaran dilatcukan di
salah satu bank yang ditunjuk (BRI, BNI, atau BTN) di seluruh Indonesia.

S. Setelah melakukan pembayaran, bukti kwitansi asli pembayaran dari bank diserahkan ke Petugas

Pendaftaran KKN LP}M pada jam kerja disertai dengan: (a) KRS asli, (b) foto terbaru berwarna

ukuran 3 x 4cm sebanyak I (satu) lembar,
6. Peserta wajib mengunggah surat keterangan sehat dan tidak hamil atau baru melahirkan dari PoliHinik

UM. (diunggah di siakad menu SIKKN)
7. Surat Keterangan bekerja dari Dinas/Intansi tempat kerja (bagi yang berstatus guru negeri/swasta atau

pegawai yang lain).
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