
 

SURAT PERNYATAAN                                                                                                             
MAHASISWA KULIAH KERJA NYATA (KKN)                                                                     

UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU ANGKATAN KE XXXVII  TAHUN 2013                                                 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : 

NIM : 

Tempat/Tanggal Lahir : 

Fakultas / Jurusan /Prodi : 

Alamat : 

         Dengan ini menyatakan bersedia / tidak bersedia* menjadi Peserta KKN-PMBK 

UIN Suska Riau dengan mengikuti segala ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan 

oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Suska Riau, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Saya sebagai mahasiswa KKN bersedia ditempatkan di lokasi KKN yang telah 

ditetapkan oleh LP2M dan Saya tidak memohon/meminta dipindah ke tempat lain. 

2. Saya sebagai  mahasiswa akan mengikuti secara lengkap kegiatan pembekalan 

KKN, yang mempunyai nilai 20% dari nilai KKN. 

3. Saya sebagai mahasiswa bertanggung jawab, terhadap kelancaran dan ketertiban 

pelaksanaan kegiatan KKN UIN Suska Riau angkatan ke XXXVII tahun 2013. 

4. Saya sebagai mahasiswa mempersiapkan keperluan yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan KKN sebelum tiba di lokasi. 

5. Saya sebagai mahasiswa peserta KKN bersama pembimbing, melakukan 

pertemuan atau silaturahmi dengan pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat  

dan masyarakat sebagai objek kegiatan KKN. 

6. Saya sebagai mahasiswa Peserta KKN  siap bermukim di lokasi selama pelaksanaan 

Pengabdian Kepada Masyarakat yang sedang berjalan setelah berkoordinasi 

dengan pembimbing. 

7. Saya sebagai mahasiswa KKN siap, membentuk Koordinator Kecamatan (Korcam) 

dan Koordinator Desa (Kordes), sebelum berangkat ke lokasi KKN. 



 

8. Saya sebagai mahasiswa peserta KKN bersama pembimbing melakukan Observasi 

Desa / Kelurahan guna melaksanakan langkah-langkah yang akan diambil dalam 

penyusunan program kerja  di lokasi masing-masing. 

9. Saya sebagai mahasiswa peserta KKN wajib menjaga Etika, pergaulan dengan 

pemerintah dan masyarakat di lokasi KKN. 

10. Saya sebagai mahasiswa peserta KKN Wajib  menjaga nama baik UIN Sultan Syarif 

kasim Riau,  dimana saja kegiatan KKN-PMBK dilaksanakan. 

11. Saya sebagai mahasiswa peserta KKN  selalu bekerjasama  dengan unsur 

pemerintah, pemuka agama, tokoh masyarakat tingkat Kecamatan, Kelurahan/ 

Desa dalam memecahkan setiap persoalan  yang berhubungan  dengan program 

KKN. 

12. Saya sebagai mahasiswa peserta KKN tidak akan  mengikuti  kegiatan politik 

praktis, kriminal dan kegiatan yang berbau sara  serta melibatkan diri dalam 

kegiatan yang dapat meresahkan masyarakat. 

13. Saya sebagai mahasiswa peserta KKN  siap membentuk  Kader Posdaya  dari 

kalangan masyarakat dan pemuda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

di lokasi KKN. 

14. Saya Sebagai mahasiswa peserta KKN UIN Suska Riau, harus menjadi tauladan bagi 

masyarakat dimana saja KKN  dilaksanakan. 

15. Saya sebagaai mahasiswa peserta KKN akan mencatat dan mengabadikan seluruh 

kegiatan harian  dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

16. Saya sebagai mahasiswa peserta KKN wajib membuat  laporan: 

a. Saya siap membuatan laporan kegiatan untuk setiap individu mahasiswa 

(Laporan Individu), ditandatangani oleh mahasiswa KKN dan diketahui oleh 

Kepala  Desa / Lurah dan Dosen Pembimbing. 

b. Saya siap membuat laporan kegiatan  kelompok Desa / Kelurahan  yang 

dikoordinir oleh Koordinator Desa (Kordes) masing-masing serta ditanda 

tangani oleh Kordes dan diketahui oleh Kepala Desa  dan Dosen 

Pembimbing.  

c. Saya siap membuat laporan Kegiatan Koordinator Kecamatan (korcam), 

dimana setiap  koordinator Desa (Kordes)  memberikan laporan kepada 



 

Korcam terhadap kegiatannya. Kemudian dirangkum menjadi satu laporan 

kegiatan  tingkat Kecamatan. yang ditanda tangani oleh Koordinator 

Kecamatan (Korcam) dan diketahui oleh Camat  dan  Dosen Pembimbing 

dimana kegiatan KKN-PMBK dilaksanakan. 

17. Saya sebagai Koordinator Kecamatan mengumpulkan laporan dari setiap kordes 

dan kemudian disusun dalam sebuah  laporan untuk didiskusikan   di Kecamatan 

yang dihadiri oleh seluruh mahasiswa, pemerintah daerah, tokoh agama dan 

tokoh masyarakat kecamatan.   

18. Larangan-larangan selama KKN: 

a. Dilarang putra Putri tinggal satu rumah (pemondokan)  dan atau 

sebaliknya. 

b. Dilarang melakukan perbuatan  amoral yang dapat merusak citra 

mahasiswa, orang tua dan UIN Suska Riau. 

c. Dilarang melakukan perbuatan yang dilarang agama ( berjudi, minum 

minuman keras dan lain sebagainya). 

d. Dilarang keluar dari lokasi KKN, kecuali ada izin dari Lurah/kepala Desa dan 

pembimbing. 

e. Jika poin-poin di atas dilanggar, maka mahasiswa tersebut dinyatakan tidak 

lulus dan mengikuti KKN tahun berikutnya. 

   Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sadar dan penuh rasa tanggung  

jawab sebagai mahasiswa UIN Suska Riau   terhadap kegiatan KKN-  Angkatan ke XXXVII  

tahun 2013. 

 

Mengetahui: Pekanbaru, ……………………  2013 
Ketua LP2M UIN Suska Riau,                         Yang Membuat Pernyataan, 
 
 
                               

 
(Drs. Husni Thamrin, M.Si)                                             (……………………………….….) 
NIP. 19690806 199402 1 001     Nama Mahasiswa 

Keterangan: 
* Coret yang tidak perlu 

materai 
6000 


