
KATA PENGANTAR 

 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia, taufik serta 

hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai pada detik ini, kita semua masih bisa 

merasakan indahnya dunia. Bukti bahwa kita masih merasakan kenikmatan dari-Nya berupa 

kehidupan. Sungguh merupakan suatu kenikmatan yang tidak ternilai harganya. Sholawat serta 

salam semoga tetap tercurahkan kepada Sang Revolusioner Akbar, beliau junjungan Nabi 

Muhammad SAW. Yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak pada hari akhir. 

Alhamdulilah pasca kami melaksanakan KKN selama 2 bulan yakni mulai 3 Mei 2016 

sampai 3 Juni 2016, hingga saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan 

tugas dan tanggung jawab kami pada almamater dan Dinas Instansi yang terkait untuk 

menyusun laporan kegiatan selama pelaksanaan KKN. 

Ucapan terima kasih tak lupa kami haturkan kepada segenap pihak yang turut serta dalam 

membantu mensukseskan berbagai macam agenda dan program kerja selama KKn 

berlangsung. Semoga Allah swt. membalas semua amal ibadah serta bantuan yang telah 

diberikan kepada kami. 

Laporan pelaksanaan KKN ini sebagai bahan evaluasi bersama bagi yang 

berkepentingan, baik Mahasiswa peserta KKN, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), dan 

Lembaga Pusat Pengabdian Masyarakat (LPPM) IAIN Pekalongan. Harapan kami, semoga 

dari laporan pelaksanaan KKN ini akan muncul sebuah pandangan yang objektif agar penilaian 

yang diberikan sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan. 

Kami semua sadar betul bahwa pelaksanaan KKN yang telah selesai ini masih 

menyisakan banyak sekali kekurangan yang memang itu semua harus terjadi, karena memang 

keterbatasan kami baik dari segi Skill Individual, ruang maupun waktu. sehingga menyebabkan 

semua ini kurang berjalan optimal. 

Untuk itu, kami sangat berharap adanya follow up yang berkesinambungan baik dari 

warga, Akademisi dan Instansi pemerintah dalam melanjutkan Program peninggalan Tim KKN 

ini. 

Tak ada gading yang tak retak, kiranya itulah sebuah ungkapan yang tepat untuk 

menggambarkan kondisi riil yang terjadi pada kami, masih banyak kekurangan dan kekhilafan 

yang telah kami perbuat.  



Program yang bagi kami tidak ringan ini kami mulai dengan rasa optimis. Pasalnya, usaha 

tersebut mendapat dukungan sepenuhnya dari semua pihak yang telah mensukseskan program 

kerja kami. 

Kiranya hanya ini yang dapat kami sampaikan dan kami laporkan, dan mohon maaf jika 

dalam pelaksanaan KKN ini terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Pekalongan, 10 Juni 2016 

Hormat Kami, 

 

Tim KKN 

 


