
 

TATA TERTIB PESERTA KKN MANDIRI 2020 

 

1. Tata Tertib Peserta KKN 

Selama pelaksanaan KKN peserta wajib: 

a. Menjaga nama baik almamater; 

b. Menggunakan atribut KKN selama melangsungkan program kegiatan 

KKN; 

c. Melaksanakan program kegiatan KKN dengan penuh rasa tanggung jawab 

dan dedikasi yang tinggi, baik tugas administrasi, penulisan laporan 

pelaksanaan, maupun tugas lapangan sesuai dengan petunjuk yang telah 

ditentukan; 

d. Mematuhi dan menghormati serta mengindahkan instruksi dan arahan 

DPL; 

e. Bersikap ramah, sopan, menghormati dan menjunjung tinggi adat istiadat, 

budaya dan kearifan lokal setempat. 

f. Beradaptasi, bersosialisasi serta membina kerjasama dengan masyarakat, 

instansi/dinas pemerintah dan pihak-pihak yang terkait;. 

g. Menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitar lokasi KKN; 

h. Menyusun dan menggunggah laporan pelaksanaan KKN melalui website: 

Simkkn.umsu.ac.id 

Selama pelaksanaan KKN Peserta dilarang: 

a. Mengenakan busana yang tidak sopan (ketat dan transparan serta tulisan 

yang mengandung unsur SARA dan politik); 

b. Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik almamater; 

c. Melakukan tindakan politik praktis, unjuk rasa, ikut campur tangan dalam 

Pilkada atau Pilkades; 

d. Menggunakan aksesoris (perhiasan, barang-barang mewah) dan berhias 

diri secara berlebihan; 

e. Menggunakan atau melibatkan pihak sponsor dengan tujuan dan maksud 

apapun; 

f. Melakukan perbuatan negatif atau perbuatan tindakan asusila dalam hal 

hubungan pria dan wanita yang bukan muhrim seperti, berkhalwat 

(berduaan); 

g. Melakukan hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban umum dan 

beraktivitas diluar jadwal KKN seperti: perkelahian, pertengkaran, 

bermain musik, game, kartu dan sejenisnya; 

h. Melakukan pemalsuan dokumen, kop surat, stempel, tanda tangan; 

i. Melakukan pencatutan nama lembaga, instansi penyelenggara KKN dan 

pemerintah daerah tempat lokasi KKN secara lisan dan tulisan; 

j. Melakukan tindakan melanggar hukum secara langsung maupun tidak 

langsung. 



 

2. Sanksi Pelanggaran Tata Tertib 

a. Peringatan Pertama 

Peringatan Pertama merupakan teguran lisan dan tertulis yang diberikan 

kepada peserta KKN yang dapat dilakukan DPL dan atau kordinator lapangan 

dalam melakukan pelanggaran sebagai berikut: 

• Mengenakan busana yang tidak sopan (ketat dan transparan serta 

tulisan yang mengandung unsur SARA dan politik); 

• Menggunakan aksesoris (perhiasan, barang-barang mewah) dan berhias 

diri secara berlebihan; 

• Tidak menggunakan salah satu atribut selama kegiatan KKN; 

b. Peringatan Kedua 

Peringatan Kedua merupakan teguran secara tertulis yang diberikan oleh DPL 

dan Kordinator lapangan kepada peserta KKN yang melakukan pelanggaran 

sebagai berikut: 

• Telah diberi peringatan pertama tetapi masih melakukan pelanggaran; 

• Melakukan tindakan politik praktis, unjuk rasa, ikut campur tangan 

dalam Pilkada atau Pilkades; 

• Menggunakan atau melibatkan pihak sponsor dengan tujuan dan 

maksud apapun;  

• Melakukan perbuatan negatif atau perbuatan tindakan asusila dalam 

hal hubungan pria dan wanita yang bukan muhrim seperti, berkhalwat 

(berduan); 

• Melakukan hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban umum dan 

beraktivitas diluar jadwal KKN seperti: perkelahian, pertengkaran, 

bermain musik, game, kartu dan sejenisnya; 

c. Peringatan Ketiga*) 

Peringatan Ketiga merupakan sanksi secara tertulis berupa surat pembatalan 

sebagai peserta KKN yang diberikan oleh UPT KKN UMSU kepada peserta 

KKN yang melakukan pelanggaran sebagai berikut: 

• Telah diberikan surat peringatan kedua tetapi masih melakukan 

pelanggaran; 

• Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik dan almamater; 

• Melakukan pemalsuan dokumen, kop surat, stempel, tanda tangan; 

• Melakukan pencatutan nama lembaga, instansi penyelenggara KKN 

dan pemerintah daerah tempat lokasi KKN secara lisan dan tulisan; 

• Melakukan tindakan melanggar hukum secara langsung maupun tidak 

langsung; 

• Melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan melanggar 

hukum, asusila, kegiatan politik praktis, unjuk rasa, ikut campur tangan 

dalam pilkada dan atau pilkades, dan kegiatan lainnya yang 



 

meresahkan masyarakat di lokasi kerja KKN maupun di luar lokasi 

kerja KKN. 

*) Peserta yang mendapatkan surat peringatan ketiga akan direkomendasikan 

kepada rektor dengan tembusan kepada dekan fakultas agar mahasiswa 

tersebut diberikan sanksi akademis sebagaimana diatur dalam peraturan 

displin mahasiswa universitas muhammadiyah sumatera utara maupun 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

 


