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2. SyaratTeknis

a' Menyerahkan surat keterangan kesehatan untuk
mengikuti KKN dari dokter
UMM.
b' Menyerahkan transkrip yang sudah ditandatangani
oleh Dosen wali dan
kefua

/ atau
furusan.
c' Menyerahkan Pas foto terbaru hitam putih ukuran 3 x 4 sebanyak
2 ( dua )
lembar (pakaian jas almamater dan
laki).
d' Membayar uang kontribusi sebesar Rp. 325.00o- (Tiga Ratus Dua puluh
lima
Ribu Rupiah)' Dana tersebut dipergunakan untuk
pengelolaan kegiatan KKN,
Modal Kerja, Pengadaan jaket, Pembekalan, Transportaii, pembimbingan,
dan
lain sebagainya.
e' Uang konhib'rsi
diangsur 2 (dua) kali melalui Bank BNI 46 atau
Bank
9-ulut
Jatim Cabang_uMM, .ngsuritr I (Rp. zbo.ooo,-; pada saat mendaftar
KKN dan
angsur;rn II (Rp- 125-000,-) paling lambat 20
luni 2012.
f- Mengisi blanko pendaftaranyangt"t*, aisuaiutar, di DppM.
g' Menyerahkan surat pernyataan-: (1) Bersedia ditempatkan
dimanapun lokasi
KKN berada, (2) Bersedia bertempat tinggal/menetap/-berada
dilokasi KKN yang
telah disediakan oleh Universitas, p) d;edia menjaga
narna baik almamater, (4)
Bersedia mbngikuti seluruh kegiatan KKN mulai p"-rrrtr"k"tan
s.d. penyusunan
Iaporan akhir, (5) Bersedia
meninggalkan lokaei KKN, (6) Bersedia
-ua"t
mentaati tata
yang dikeluarkan
Panitd KKN dan (z) Bersedia menerima
-tertib
sanksi jika melanggar pernyataan pada butir (1) s.d.
buUr 1Oy.
h' Bagi yang memiliki catatan khusui (didukung dengan bukti
yang kuat) seperri:
menyusui, ha:il, dfam pengobatan (habis operisi) utu,,
peri^ratan dokter,
masalah kesehatan lainnya,
Penugasan oleh instansi resmi pemerintah,
mengajukan permohonan untuk dipertimbangkan penempatannya bisa
sesuai
situasi dan kondisinya oreh DppM bidang pengabd-ian
tvtasyarukat.
IV. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN
Pendaftaran di]aksanakan pada tanggal :26 Maret
s/d. 02 Mei 2012.
Pengambilan dan pengembalian foimulir di Kantor
DppM GKB I Lantai
dengan jadwal :

Senin s/d fum'at

Sabtu

: 08.00 - 15.00 WIB
: 08.00 - 1.1.30 VVIB

Demikian pengumuman ini diberitahukan untuk diperhatikan.
W assalammu, alaikum Wr. Wb.

Tembusan:
1. Yth. Bpk. Rektor ( sebagai laporan
)
2. Yth. Bpk. Pembantu Rektor I dan II.
3. Yth. Para Pembantu Dekan III
4 Yth. Kepala BAU, BAA dan Biro Keuangan

I Kampus III

