PENGUMUMAN
Nomor: 60/STKIP PGRI/LPPM/V/2014
Diumumkan kepada seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah, Pendidikan Matematika,
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan Pendidikan Bahasa Inggris semester VI, bahwa LPPM
STKIP PGRI Pacitan akan menyelenggarakan program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran
Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. KKN PPM adalah program KKN yang telah diusulkan ke Dirjen Dikti dan disetujui untuk
dilaksanakan dengan mendapatkan dana pendampingan dari Dirjen Dikti. KKN PPM tahun 2014
ini merupakan KKN PPM pertama kali yang diselenggarakan oleh LPPM STKIP PGRI Pacitan. Total
peserta KKN PPM ini adalah 60 orang, yang akan tersebar di 6 dusun yang ada di Desa Gondang
Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.
2. Mahasiswa pelaksana KKN PPM akan memperoleh beberapa keunggulan sebagai berikut:
a. Program kerja sesuai dengan usulan yang telah disetujui oleh Dirjen Dikti, dan mendapatkan
dana stimulan sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan pada masing-masing program;
b. Mahasiswa peserta KKN PPM tidak mengikuti KKN tahun 2015.
3. Pendaftaran Peserta
a. Seluruh mahasiswa program studi tersebut di atas, diberikan kesempatan untuk
mengdaftarkan diri sebagai calon peserta KKN PPM angkatan ke-23;
b. Pendaftaran dilakukan secara on desk pada tanggal 26 Mei s.d. 5 Juni 2014, dengan mengisi
formulir pendaftaran yang disediakan panitia atau dapat diunduh di laman LPPM;
c. Mahasiswa yang dinyatakan diterima, wajib melakukan pembayaran KKN (besarannya sesuai
dengan yang tertera pada buku pembayaran) dan melakukan daftar ulang dengan
menyerahkan salinan bukti pembayaran yang telah dilegalisir oleh bagian keuangan.
4. Seleksi Peserta
a. Seluruh calon peserta yang telah mendaftarkan diri, wajib mengikuti seleksi tanggal 11 s.d.
12 Juni 2014;
b. Jadwal seleksi calon peserta KKN PPM akan diinformasikan kemudian;
c. Seleksi dilakukan secara administratif (berkenaan dengan track record) dan seleksi
wawancara (berkenaan dengan komitmen);
d. Hasil seleksi akan diinformasikan pada tanggal 14 Juni 2014 pukul 14.00 WIB.
5. Informasi lain berkenaan dengan KKN PPM akan disampaikan kemudian pada papan
pengumuman LPPM dan melalui laman resmi LPPM (lppm.stkippacitan.ac.id).
Demikian untuk menjadikan maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas partisipasi dan
kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.
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