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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Alhamdulillahirabbil’allamin, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada 

Allah swt atas segala rahmat serta inayah-Nya, sehingga penyusunan laporan 

pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Alternatif Universitas Ahmad Dahlan 

periode L Tahun Akademik 2015/2016 dapat terlaksana dengan lancar. 

Laporan KKN Alternatif ini disusun sebagai pertanggung jawaban atas 

pelaksanaan KKN Alternatif selama dua bulan dari tanggal 28 Januari 2016 sampai 

tanggal 30 Maret 2016 yang  berlokasi di Serangan, Notoprajan, Ngampilan. 

Dalam melaksanakan program kerja hingga tersusunnya laporan ini kami 

menyadari bahwa keberhasilan kami bukanlah keberhasilan individu ataupun 

kelompok semata tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak 

langsung yang berupa moril maupun materiil. Dengan penuh rasa hormat, kami 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Drs. H. Kasiyarno, M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 

Yogyakarta 

2. H. Jabrohim, M.M selaku Kepala LPM beserta Tim Task Force KKN 

PPM. 

3. Isana Arum Primasari S. T., M. T sebagai dosen pembimbing lapangan 

kami yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan ilmu beliau, 
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untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta saran dengan sabar 

sehingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata dan juga laporan ini dapat 

terselesaikan. 

4. Taokhid, SIP selaku camat di kecamatan Ngampilan terima kasih atas 

bantuan dan kerjasamanya sehingga kami dapat melaksanakan Kuliah 

Kerja Nyata di Serangan, Notoprajan, Ngampilan. 

5. Dra. Erna Nur Setiyaningsih selaku lurah Notoprajan terima kasih atas 

bantuan dan kerjasamanya sehinggan kami dapat melaksanakan Kuliah 

Kerja Nyata di Serangan, Notoprajan, Ngampilan. 

6. Bapak Agus sebagai ketua RT 08, bapak Eko sebagai ketua RT 09, dan 

bapak Lilik sebagai ketua RT 10, bapak Suyoko ketua RT 11, bapak ketua 

RT 12, bapak ketua RT 13, bapak ketua RT 14, dan bapak Panut sebagai 

ketua RW 02 Serangan. 

7. Muhammad Hidayat, S.Pd selaku ketua PRM Serangan sekaligus ketua 

takmir masjid Uswatun Hasanah yang telah memberikan kami izin, 

bimbingan serta pengarahan pada kami selama KKN berlangsung. 

8. Seluruh warga sekitar masjid Uswatun Hasanah yang telah berpartisipasi 

dan membantu di dalam semua kegiatan Kuliah Kerja Nyata Universitas 

Ahmad Dahlan, sehingga semua program dapat terlaksana dengan baik. 

9. Semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang secara 

langsung ataupun tidak langsung membantu jalannya program Kuliah 

Kerja Nyata, sehingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini dapat terlaksana 

dengan lancar. 
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Kegiatan KKN Alternatif yang telah kami laksanakan ini tentunya masih jauh 

dari kata sempurna, maka dari itu kami memohon maaf kepada semua pihak apabila 

dalam melaksanakan kegiatan KKN Alternatif ini terdapat kesalahan dan kekhilafan. 

Program KKN Alternatif ini berguna bagi mahasiswa sebagai bekal masa depan, 

sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat yang akan menegakkan amar 

ma’ruf nahi munkar. Semoga Kegiatan KKN Alternatif ini dapat memberikan manfaat 

dan dapat dijadikan pegangan atau pedoman untuk  nantinya. 

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahNya 

kepada kita semua, sehingga kita selalu diberikan kelancaran didalam semua urusan 

dan selalu menjadi makhlukNya yang berada pada jalan yang benar serta diberi 

keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan disertai doa semoga Allah swt 

menerima semua apa yang mereka berikan sebagai amal ibadah dan mengampuni 

kesalahan mereka (Amin). Oleh karena itu kami memohon maaf kepada semua pihak 

atas kekhilafan dan kekurangan di dalam menjalankan Kuliah Kerja Nyata di masjid 

Uswatun Hasanah. 

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih ada 

kekurangan, maka dari itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan, demi 

kesempurnaan penulisan yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan 

manfaat penulis dan pembaca. Amin. 

Wassalamu’allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 


