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KULlAH KERJA NY AT A . (KKN): 

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018 

1. Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang telah mengontrak mata 
kuliah KKN Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, agar mengisi surat 
pernyataan yang dapat di unduh di website bttp~Uklm.1ppm.upi.edu. atau 
dapat di foto copy di prodi masing-masing, setelah diisi dan ditandatangani 
mahasiswa peserta KKN dan Ketua Prodi diserahkan langsung dapat 
dikoordinir oleh ketua tingkat atau secara individu ke sekretariat KKN LPPM 
UPI pada tanggal 27 Maret s.d. 5 April 2018; 

.· 
2. Mahasiswa yang berhak mengisi surat pernyataan sebagai calon peserta KKN 

adalah mahasiswa yang tercantum dalam daftar yang dikeluarkan oleh 
Direktorat TIK UPI; 

3. Pendaftaran KKN secara online melalui website h.ttp;/...Lklm.lppmLupj..e..d.u pada 
tanggal 25-26 April 2018; 

4. Bagi mahasiswa yang tidak menyerahkan surat pernyataan ke LPPM dan tidak 
mendaftar secara online dianggap mengundurkan diri; · 

5. Print out/pengumuman kelompok/lokasi KKN tanggal 3-4 Mei 2018 melalui 
website http://kkn.lppm.upi.edu; atau melalui instagram 
lppmupi_untukindonesia; 

6. Mahasiswa peserta KKN Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 tidak 
diperkenankan mengikuti perkuliahan Semester Padat, dan kegiatan akademik 
lain yang dapat mengganggu kegiatan KKN di lapangan; 

7. Bagi mahasiswa yang menyatakan diri sakit harus melampirkan surat 
keterangan dokter disertai hasil cek laboratorium, dan surat permohonan 
lokasi KKN. Sedangkan bagi mahasiswa yang hamil/menyusui harus 
melampirkan surat keterangan dari bidan dilampiri foto copy surat nikah/akte 
kelahiran anak disertai surat permohonan lokasi KKN yang dapat disampaikan 
ke sekretariat KKN palingJ Lambat tanggal 6 April 2018; 

•' 

8. Bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus harus menghubungi sekretariat 
KKN paling lambat tanggal 6 April 2018 dengan persyaratan akan disesuaikan 
dengan permasalahan masing-masing mahasiswa; 

-~- ---------- --~-- ---- - ---- - - - ... - --- - -~"'-"-' - .:::...- -- - - ~---

9. Kegiatan KKN Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 akan 
dilaksanakan mulai tanggal 4 Juli s.d. 13 Agustus 2018, 

10. lnformasi lengkap KKN Se111ester Genap Tahun Akademik 2017/2018 dapat 
dilihat di website http://kkn.tppm..upj,e.du atau melalui instagram 
Lppmupi_untukindonesia, atau dapat ditanyakan langsung ke sekretariat KKN 

' Gedung LPPM lantai 1; 

11. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

Bandung, Maret 2018 
TIM PELAKSANA 
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