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Ten tang 
PE:-ID.\FTARAN HA"! PELAKSANAAN KKJ"I TAlllJN AKAHF:MIK 2018/2019 

Berlaitan dcngan pcnyclcnggaraan KKl\ Tahun Akademrk 2018120!9 diinfonnasikan beberapa hal 
sebagai benkut- 

l. PE-'DAFT 4.RAN KKJ''' dibuka mclalui website: !WJ.i://Jppm.1111\ .add mulai tanggal 
13 November s.d.13 Desember 2018. 

2. SYARAT PE.'.\DAFTARAN KKN: 
a. Mahasisv-a program strata satu (S 1) dan tcrctaftar pada semester KKN diselenggarakan, 

dan scdang tidak kchilangan hak scbagai rnanasiswa LNY. 
b. lclah mcncmpuh minimal 100 sks 
c. Bagi rnahasiswa Jang mengarnbil cuti xuliah nada saat rnasa penda!1aran online, harus 

mendaftarkan diri secara manual ke LPPM. 
d. Pelaksanaan KK'N pada semester khusus dan semester genap, mahasiswa tidak 

diperkcnankan mengambil muta kuliah lain, yang memerlukan pertemuan/tatap 
muka periodik mingguan. 

e. Tidak sedar.g hamil/atau mcrcncanakan ham!L ketika KKN diselenggarakan 
f Mahasiswa Program Kclanjutan Su.di (PKS) dan extension, persyaratan secara detail 

diarur tcrscndiri . � 
g. Tidak pcrlu mcncanrumkan mata ku!iah KK""\J di KRS online. 

3. PERIODE KK,'\ 
K K '\ l; NY "I ahun 20 i 9. diselenggarakan dua (2) periode KKN, yaitu KKN Semester 
Genap dan KK:\ Semester Khusus. 

A. KKN SEMESTER GEN�P 
l) vlahasiswa tidak scdang mengambil mata kuliah lain, yang memerlukan tatap 

muka setiap minggu, karena KKN akan dilaksanakan fitlll.'>etiap hari di lokasi KKN 
2) Pembekalan dan pdaksanaan KK't\ akan dilaksanakan pada bu!an Februari s.d. April 

2019 



. • 

B. KKN SEMESTER KI!USUS 
1) 'vlahasiswa tidal, vcdang mcngambil matakuliah lain, termasuk matakuliah PLT 
2) Pcmbekulan dan pclaksauaan KKN akan dilakeanakan pada bulan Juni s.d. 

Scptcmoer 20 19 

4. TATA CARA PENDAVrARAN KKJ\" 
a. Mahasiswa mendafiar sccara on/me pada weosuc lppm.uny.ac.ul atau mcla!ui laman 

t uj , ·,:_hk,1lJ.2.r.!l.l..:-�-�k.:.J.J 
b. Mahasiswa dapat memi lih penode KK"'\ yang akan diikurinya, berdasarkan periodc KKN 

yang disediakan oleh LPPM UJ\ Y. 
c. 'vtengisi biodara yang disediakan di laman pcndaflaran KKN 
d. \1cncetak dan menyimpan biodata pcndaftaran KKN scbagai arsip pribadi clan 

bukti pendaftarnn. 
e. Mahasicwa yang tidal, terdaftar dalam sistem informasi KKJ\, baik karena gangguan 

tcknis atau sistem, dapat menggunakan pnm out biodata pendaftaran KKJ\ (poin c) untuk 
dapat dimasukkan dalam sistem informasi KKN oleh admin KKJ\ sccara manual. 

5. VERIFIK4Sl DATA MAHASISWA CALON PESERTA KKN 
Semua pendaftar KK� akan diverifikasi secara administratif dan yang tidak memenuhi 
persyaratan tidak akan diikutkan dalam proses layanan KKN sclanjutnya. 

6. PENGELOMPOKKAN KKN 
a. Pengelompokkan akan dilakukan olch LPPM 
b. Jurnlah anggota setiap kelompok anrara 9 a.d. l 2 mahaviswa. dengan mempenirnbangkan 

program studi. fakultas danjcnis kclamin 
c. Untuk kcpentingan kcrjasama, LPPM dapat rnernilih calon pcscrta KKN sesuai 

kebutuhan dan pcrmintaan dari !okasi KK'\/. 

Dcmikian pcngumuman 1111, harap menjadi perhatian. 
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