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PENGUMUMAN
Nomor: 44/STKIP PGRI/PPL/I/2013
Sehubungan dengan keterlambatan pendaftaran online beberapa orang mahasiswa
dan banyaknya permohonan untuk perpindahan kelompok dengan beda zona, maka
bersama ini kami beritahukan kepada seluruh mahasiswa calon peserta Praktik
Pengalaman Lapangan (PPL) II tahun akademik 2013/2014, bahwa:
1. Panitia memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang belum melakukan
pendaftaran hingga saat ini, untuk melakukan pendaftaran pada hari Jumat, 23
September 2013 pukul 08.00-12.00 WIB dan 14.00-16.00 WIB dengan membawa
seluruh berkas dengan lengkap, disertai permohonan khusus akibat
keterlambatan. Peserta yang mendaftar akibat keterlambatan, tidak diberikan
kesempatan mengajukan lokasi atau juga melakukan pertukaran (rolling);
2. Panitia memberikan kesempatan untuk melakukan pertukaran (rolling) lokasi PPL
beda zona, dengan syarat sebagai berikut:
a. Kedua mahasiswa yang hendak bertukar sekolah berasal dari program studi
yang sama serta dilakukan dengan sadar dan tidak ada unsur paksaan;
b. Pertukaran antar zona yang diperbolehkan adalah antar zona A dan zona B,
zona B dan zona C, atau zona C dan zona D;
c. Pertukaran di luar ketentuan pada poin b di atas, tidak dapat diproses. Namun
dengan alasan tertentu yang sangat mendesak dan rasional, pertukaran beda
zona diberikan kesempatan dengan persetujuan Ketua Panitia PPL II;
d. Pertukaran kelompok hanya berlaku satu kali pertukaran. Mahasiswa yang
sudah melakukan pertukaran tahap pertama, tidak diperbolehkan melakukan
pertukaran kelompok lagi;
e. Waktu pertukaran kelompok diperpanjang hingga Hari Jumat, 23 September
2013 pukul 17.00 WIB.
3. Pertukaran (rolling) sesama zona sebagaimana pengumuman nomor: 41/STKIP
PGRI/PPL/VIII/2013 tetap berlaku sesuai dengan persyaratan dan batas waktu
yang ada.
4. Hasil pembagian kelompok Final, akan diumumkan pada hari Sabtu tanggal
24 Agustus 2013 pukul 15.00 WIB;

5. Calon peserta PPL tahun 2013, wajib mengikuti pembekalan dan pertemuan
dengan DPL dan guru pamong sesuai dengan kelompok baru dengan jadwal
tetap sebagaimana pengumuman nomor: 41/STKIP PGRI/PPL/VIII/2013.
6. Seluruh pengajuan yang tidak sesuai dengan seluruh kriteria di atas, tidak dapat
diproses.
7. Dengan pertimbangan tertentu, panitia berhak melakukan perubahan Jadwal
Kegiatan PPL II dan akan dipublikasikan melalui papan pengumuman LPPM dan
atau melalui sms gateway;
8. Segala pengumuman berkenaan dengan PPL II dapat diunduh di laman resmi
LPPM.
Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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