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KATA PENGANTAR 

Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan 

hidayah-Nya, sehingga penulisan laporan akhir hasil Studi Lapangan 

Program Studi Televisi dan Film Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut 

Seni Indonesia Surakarta ini dapat terwujud walaupun masihdalam wujud 

yang sederhana dan jauh dari sempurna.                                                                           

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan mata kuliah wajib yang 

harus ditempuh seluruh mahasiswa di ISI Surakarta pada Semester VII, 

sedangkan mata kuliah tersebut bertujuan untuk mengaplikasi ilmu yang 

didapat dalam bangku kuliah yang diwujudkan dalam pengabdian 

masyarakat. Didasari pertimbangan tertentu panitia penyelenggara Studi 

Lapangan menetapkan diKabupaten Pacitan, Jawa Timur sebagai tempat 

untuk menyelenggarakan Studi Lapangan. Selanjutnya tiap mahasiswa 

akan disebar di Kelurahan/ Desa yang berada di Kabupaten Pacitan. 

Melalui laporan ini penyusun mencoba melaporkan segala kegiatan yang 

dilaksanakan selama 32 hari yakni mulai tanggal 16 Juli - 25 Juli 2014 lalu 

dilanjutkan Tanggal 1Agustus- 22 Agustus 2014. 

Penyusun juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar 

besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulisan sampai 

terwujudnya penulisan laporan akhir hasil Studi Lapangan ini. Selanjutnya 

dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih 

kepada : 
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1. Prof. Dr. Sri Rochana W., S.Kar selaku Rektor ISI Surakarta yang                        

memberikan izin dan kebijakannya untuk penyelenggaraan mata kuliah 

Studi Lapangan. 

2. Soemaryatmi, S.Kar., M.Hum selaku Ketua Panitia pelaksana KKN 

yang telah berperan dalam pelaksanaan Studi Lapangan. 

3. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Hery Suwanto M.Sn ,yang telah 

memberi banyak bimbingan dalam melaksanakan kegiatan ini. 

4. Bupati  Kabupaten Pacitan yang memberikan ijin atas program KKN.  

5. Camat kecamatan Pringkuku yang berkenan memberikan izin program 

KKN dilaksanakan di desa Poko 

6. Sapto Cahyono selaku Kepala desa Poko yang telah banyak 

membantu, memberikan banyak masukan dan turut megiringi kegiatan 

KKN 

7. Seluruh Kepala Dusun dan Perangkat Desa Poko telah berkenan 

mengizinkan mahasiswa KKN untuk melaksanakan kegiatan 

kemasyarakatan dan pengajaran. 

8. Bapak Subur dan Ibu Siti , pemilik rumah yang telah berkenan 

menampung kami selama 32 hari dan telah memberikan berbagai 

fasilitas pada kami. 

9. Ibu Siti Marjana, selaku Kepala Sekolah MIM Poko yang telah 

memberikan ijin pengajaran drama dan Pembuatan Film Pendek 

10. Pak Sukemi, selaku Kepala Sekolah SD N Poko yang telah 

memberikan ijin kepelatihan fotografi 
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11. Karangtaruna Desa Poko yang telah memberi kemudahan dalam 

pelaksanaan kerjasama dengan karangtaruna 

12. Wahyu dan Nomi, selaku owner dari Zoom Fotografi yang telah 

memberikan fasilitas dalam kegiatan dokumentasi. 

13. Adik-adik murid pelatihan film dan Fotografi MIM Poko dan SD N 

Poko 

14. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. 

 

Penyusun mengakui segala kekurangan dan kelemahan dalam 

laporan ini, karena sangat terbatasnya kemampuan penyusun dalam segala 

hal. Semoga apa yang penyusun tulis dalam laporan ini dapat bermanfaat 

bagi semua. 

 

 

                Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata merupakan kegiatan intrakurikuler mahasiwa 

jenjang S-1 tingkat akhir yang dilaksanakan diluar kampus pada waktu yang telah 

ditentukan oleh panitia penyelenggara. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

mencakup kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, seperti 

tersurat dalam Tridharma Perguruan Tinggi.Kuliah Kerja Nyata harus dilakukan 

secara interdisipliner dan lintas sektoral Provinsi. 

KKN merupakan kegiatan wajibyang harus diikuti oleh setiap mahasiswa S-

1 Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta baik Fakultas Seni Pertunjukan maupun 

Fakultas Seni Rupa dan Desain dengan yang telah menempuh sekurang-

kurangnya 110 SKS pada semester VII dengan beban 4 SKS. Peraturan tersebut 

tertuang dalam Surat Keputusan Rektor ISI Surakarta No 3323/IT6.1/PP/2014 

tertanggal 5 Mei 2014.
1
Hal ini juga didukung dengan pembekalan dari kampus 

untuk kegiatan KKN sebelum pemberangkatan ke tempat KKN. 

KKN merupakan salah satu sarana agar mahasiswa terjun secara langsung 

ke dalam masyarakat dan mulai memperhatikan terhadap masalah-masalah yang 

dihadapi masyarakat baik di bidang seni maupun non seni selanjutnya untuk 

menindaklanjuti. Keberadaan KKN mendorong mahasiswa  untuk mampu 

memahami dan  menelaah permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, 

memahami potensi-potensi yang terdapat di masyarakat, mengetahui bagaimana 

                                                           
1
Tim Penyususn-Panitia KKN, 2014, Buku Paduan Kuliah Kerja Nyata tahaun 2014, ISI Surakarta, 

Hal 45. 
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cara mengatasi permasalahan  di masyarakat, serta merumuskan pemecahan 

masalah dalam bentuk program kerja. KKN juga bertujuan untuk menjalin 

kerjasama institusi Kampus dan tempat yang dituju. 

Kelompok 13 KKN ISI Surakarta ditempatkan di Desa Poko, Kecamatan 

Pringkuku, Kabupaten Pacitan sebagai tempat pengabdian masyarakat dan tempat 

pembelajaran bagi mahasiswa KKN. Secara peta wilayah, Desa Poko merupakan 

Desa yang berada di daerah pesisir Pantai. Keseniannya pun masih tercampur oleh 

budaya dari berbagai daerah di sekitarnya. Kesenian di Desa Poko masih dalam 

taraf merintis, mulai dari kesenian reog, rontek, maupun kesenian dalam bentuk 

karya seni dan bentuk-bentuk seni lainnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berbagai uraian yang telah diutarakan sebelumnya di atas, maka dapat 

ditarik kesimpulan mengenai beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut: 

a. Bagaimana menumbuhkan minat dari potensi seni yang lebih besar dalam 

kehidupan masyarakat di Desa Poko, Kecamatan Pringkuku? 

b. Bagaimana peran diri peran mahasiswa jurusan TV dan Film dalam ikut 

merintis kesenian Desa Poko yang dipadukan dengan teknologi audio 

visual? 

c. Bagaimana teknik pengenalan dan pengajaran ilmu perfilman pada 

masyarakat Desa Poko lewat pembuatan film dan teknik dasar film? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

 Tujuan Kuliah Kerja Nyata secara umum adalah: 
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a. Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar di luar bangku perkuliahan 

secara formal melalui partisipasi dan keterlibatan langsung kepada 

masyarakat. Mulai dari proses pengamatan, observasi langsung, 

pelatihan, dan tindak lanjut oleh warga. 

b. Mahasiswa dapat berbagi pemikiran berdasarkan ilmu, teknologi, dan 

seni bagi kemaslahatan masyarakat dengan sistem timbal balik antusias 

masyarakat. 

c. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antara perguruan tinggi 

dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat. 

Adapun tujuan khusus yang didapat dalam kegiatan KKN ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Menumbuhkan minat dan potensi seni khususnya kesenian teknologi 

dalam kehidupan masyarakat yang berada di Desa Poko, Kecamatan 

Pringkuku 

b. Mempraktekan secara langsung ilmu yang telah di dapat pada masyarakat 

dengan pendekatan khusus dan pengenalan karakter masyarakat. 

c. Mendapatkan pengalaman mengajar dan belajar di masyarakat sehingga 

terbentuk sikap rasa cinta terhadap kemajuan masyarakat khususnya 

bidang seni. 

 Sedangkan manfaat KKN itu sendiri adalah:  

a. Masyarakat dapat memperkaya pengetahuan tentang kesenian dan dapat 

mempertahankan, menjaga kesenian di daerahnya agar tidak hilang 

seiring perkembangan jaman. 
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b. Masyarakat memperoleh bantuan tenaga pemikir yang menguasai ilmu  

pengetahuan dan seni untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi 

masyarakat. 

c. Mayarakat bisa menggali potensi seni yang ada dalam dirinya sendiri 

melalui pengajaran-pengajaran yang telah diberikan. 

d. Memperoleh pengalaman berharga berinteraksi dengan teman dan 

masyarakat, sehingga dapat menghayati ketergantungan, keterkaitan 

dan kerja sama. 

e. Meningkatkan hubungan antara perguruan tinggi dengan pemerintah 

daerah, instansi terkait dan masyarakat sehingga perguruan tinggi dapat 

menyesuaikan kegiatan pendidikan serta penelitiannya dengan tuntunan 

masyarakat. 

f. Memperoleh hasil dari karya seni mahasiswa yang berguna untuk 

promosi pariwisata maupun model karya percontohan yang baru 

 

1.4 Model Pendekatan 

Kuliah Kerja Nyata yang telah diprogramkan dengan pendekatan sosial, 

budaya dan adat istiadat kepada objek yaitu masyarakat Desa Poko, Kecamatan 

Pringkuku. Pendekatan ini meliputi pengenalan maksud dan tujuan mata kuliah 

KKN dan pelaksanaan program kerja yang telah dirancang, dengan beberapa 

metode pendekatan yaitu 

a. Observasi langsung ke tempat kegiatan dan mencari informasi ke instansi 

yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan KKN. 
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Observasi objek yang dilakukan selama 5 hari dimulai tanggal 16 Juli – 20 

Juli 2014 meliputi beberapa tempat yaitu:  

i. Kantor Pemerintahan Desa Poko 

ii. Warga Desa Poko 

iii. Sekolah Dasar Negeri Poko 

iv. MIM Poko 

v. TK Poko 

vi. Pemuda pemudi Desa Poko 

 

b. Pendekatan dengan wawancara dengan pihak-pihak yang telah lama 

banyak mengetahui seluk beluk Desa Poko dan orang-orang yang 

memegang kesenian di Desa Poko, antara lain 

i. Kepala Desa Poko, Bapak Sapto Cahyono 

ii. Kepala Kesenian Rakyat, Bapak Munasir 

iii. Sie. Pengajar kesenian MIM Poko, Bapak Agus Anshori 

iv. Sie. Pengajar kesenian SD Poko, Bapak Jumingan 

v. Pemilik Studio Shooting dan Fotografi, Wahyu Eko 

vi. 8 Orang Kepala Dusun (Karang Tengah, Kayat Lor, Kayat Kidul, 

Krajan, Pakel, Kaliwungu, Wora-wari, Ngemplak) 

 

c. Studi Literatur merupakan metode pendekatan dengan membaca buku 

data profil Desa Poko mengenai potensi masyarakat dan tingkat 

perkembangan penduduk Desa Poko. 
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1.5 Metode Kegiatan 

Metode kegiatan KKN di Desa Poko, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten 

Pacitan adalah sebagai berikut : 

a. Metode Pembelajaran Extra 

Metode Pembelajaran Extra yaitu Mahasiswa membagi ilmu dengan 

siswa-siswi SD dan MI dengan memasukkan pembelajaran pada mata 

pelajaran extra sehingga tidak menganggu kegiatan belajar mengajar oleh 

intansi terkait. Sebelumnya telah diberikan jadwal pengajaran oleh 

bidang kurikulum masing-masing intansi. 

b. Metode Ceramah interaktif 

Metode Ceramah interaktif yaitu pengajar secara lisan memberikan 

penjelasan kepada murid mengenai materi yang sedang diberikan (misal 

:pembelajaran akting mengenai emosi-emosi manusia dengan praktek 

langsung) 

c. Metode Casting 

Metode Casting yaitu dalam bermain film, para tokoh harus megalami 

proses casting pemilihan pemain yang sesuai dengan karakter yang 

dimainkan bisa secara fisik, psikologi, dan kemampuan tokoh. 

d. Metode Pengembangan Kreatifitas 

Metode Pengembangan Kreatifitas yaitu dengan menggunakan kamera 

sebagai bahan pemicu kreatifitas, banyak yang memiliki antusias dan 

mengembangkan kreatifitasnya dibidang kesenian modern audio visual. 
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e. Metode Visual Edukasi 

Metode Visual Edukasi yaitu memperlihatkan beberapa hasil karya seni 

lewat media yang lebih menarik tidak hanya tulisan tetapi juga berupa 

gambar bergerak. 

f. Metode Bermain 

Metode Bermain yaitu untuk menarik minat anak-anak terkadang harus 

diselingi dengan metode bermain karena minat seni anak tidak bisa 

dipaksakan secara berlebihan tanpa selingan hal lain. 

g. Metode Kerjasama 

Metode Kerjasama yaitu bekerjasama dengan karangtaruna dalam hal 

pendokumentasian kegiatan Desa Poko, saling bertukar ilmu dan saling 

memfasilitasi peralatan dokumentasi. 

 

1.6 Rencana Kerja 

Rencana kerja dapat dirumuskan setelah mengadakan pendekatan dan 

kegiatan  pada masyarakat setempat, selanjutnya disusun suatu program kerja 

dengan harapan kegiatan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknnya. Rencana 

merupakan langkah awal dari suatu kegiatan yang disusun dan disesuaikan dengan 

kondisi atau situasi kesenian serta permasalahan yang telah diuraikan dalam 

rumusan masalah pada masyarakat Desa Poko, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten 

Pacitan. 

Berikut ini adalah uraian rencana kerja yang disusun dan disesuaikan 

dengan rumusan masalah dan keadaan masyarakat. Adapun struktur organisasi 

Posko 13 adalah sebagai berikut : 
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Struktur Organisasi 

1. Ketua  : Maharani (Seni Tari) 

2. Wakil  : Dionisius Wahyu (Seni Tari) 

3. Sekretaris 1 : Virgiawan Ghalihovick (Desain Interior) 

4. Sekretaris 2 : Tiffany Marantika (TV dan Film) 

5. Bendahara : Abdiyah Ayuningtyas (Seni Tari) 

6. Humas : Lilik Setiawan (Etnomusikologi) 

7. Anggota : Christopher (Karawitan), M. Zulfi Khibron (Seni Murni), Dono 

Pranoto (Pedalangan) 

 

1.7 Jadwal Kerja 

 Setelah melakukan observasi dan penggalian data dengan wawancara 

masyarakat dan sekolah terkait, berikut ini jadwal kerja individu Tv dan Film : 

Kegiatan Juli Agustus 

Observasi daerah Mg.4 Mg.1 Mg.2 Mg.3 Mg.4 

Penggalian Data dengan wawancara 

dan pendekatan 

     

Pembelajaran Kelas Fotografi      

Pembelajaran Kelas Akting      

Riset Reog       

Produksi Film Pendek      

Dokumentasi Kegiatan Desa      

Pasca Produksi Film dan Dokumentasi      

Screening / pemutaran      
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 Program Kerja Jurusan Televisi dan Film 

Rencana Program Kerja KKN ISI Surakarta 2014 

Posko 13 Desa Poko, Pringkuku 

16 Juli 2014 – 22 Agustus 2014 

 

Jumlah Program : 3 Program 

 

Nama Program : 1. Pembuatan Profil Reog dan rontek Desa Poko 

 2. Pembuatan film pendek anak dengan melibatkan anak 

MIM Desa Poko sebagai pemain film 

 3. Pelatihanfotografi pada kegiatan ekstra kesenian SD N 

Poko 

 

Program 1  Pembuatan Profil Reog dan Rontek Desa Poko 

Latar belakang : Kesenian reog di Desa Poko merupakan kesenian yang masih pro 

kontra untuk diterima di lingkungan masyarakat desa sendiri. 

Karena kurangnya penyebaran informasi yang simpang siur dan 

tidak merata sehingga banyak yang tidak setuju akan adanya 

kesenian reog di Desa Poko. Namun Kepala Desa Poko 

menganggap hal ini sebagai pembiasan informasi di masyarakat 

dan harus segera dibenahi kebenarannya. Sehingga Kepala Desa 

mempunyai keinginan untuk mengembangakan kesenian Reog 

tersebut. Sebagian masyarakat yang mendukung adanya reog ini 

tetap minat dan giat berlatih dengan keadaan yang terjadi. 

Sedangkan rontek merupakan pertama kalinya para pemain dari 

tiap Dusun berkumpul menjadi satu tim Desa dan bermain parade 

sampai ke Kecamatan. 

Tujuan Program : 1. Menjadi audio video sebagai media untuk mengembangkan 

kesenian Reog berupa Profil keunggulan dari Reog Desa Poko 

 2. Menciptakan anggota baru tim rontek Desa dengan 

penampilan yang bisa dilihat kembali lewat audio visual 

Materi Program : Pengambilan gambar kegiatan latihan Reog, wawancara Kepala 
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Desa Poko sebagai salah satu penggerak Reog, penampilan Reog 

serta dibelakang pementasan dimulai, parade rontek 

Tahapan Kegiatan : 1. Riset mengenai keberadaan Reog  

 2. Wawancara dengan Kepala Desa 

 3. Pengambilan gambar Reog dan Rontek  

 4. Proses output dalam bentuk audio video 

 5.Screening / pemutaran pada saat pentas penutupan KKN 

Lokasi Pelaksanaan : Desa Poko , Lapangan Ngadirejan, Kecamatan Pringkuku 

Peserta : Warga Desa Poko 

Sumber Dana : Mandiri 

Sarana Program : Kamera DSLR Canon 1100D, Kamera Digital Canon, Tripod, 

Laptop, Alat perekam, Headset 

Waktu Pelaksanaan : 11 Agustus- 21 Agustus 

   

Program 2 Pembuatan film pendek anak dengan melibatkan anak MIM Desa 

Poko sebagai pemain film 

Latar belakang : Anak-anak murid MIM Poko awalnya telah berinisiatif untuk 

membentuk satu tim drama sekolah yang biasanya ditampilkan 

pada saat pentas perpisahan, namun tidak ada guru tetap yang 

bisa mengajar mereka berakting. Dari minat anak-anak untuk 

memepelajari drama maka jika di padupadankan dengan audio 

visual gambar maka mereka akan pintar ber drama di depan 

kamera (akting) 

Tujuan Program : 1.Memberikan pengajaran ilmu film lewat akting di depan 

kamera dan menjadi beberapa jobdesk dalam perfilman 

 2. Melatih rasa percaya diri anak dan memahami potensi dalam 

dirinya 

Materi Program : Naskah film pendek anak berjudul “Kabeh Kudu Urunan” 

Tahapan Kegiatan : 1. Pengenalan Materi Film 

 2. Pembuatan naskah 

 3. Casting , pemilihan crew film 
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 4. Reading 

 5. Take produksi 

 6. Pasca Produksi 

 7. Screening / pemutaran pada pentas perpisahan 

Lokasi Pelaksanaan : MIM Poko, Sendang ciut 

Peserta : Murid kelas Drama dan Bapak-Ibu guru MIM Poko 

Sumber Dana : Mandiri 

Sarana Program : Tripod, Kamera 1100D, Perekam, Laptop, Headset 

Waktu Pelaksanaan : 5 Agustus -21 Agustus 2014 

 

Program 3 Pelatihanfotografi pada kegiatan ekstra kesenian SD N Poko 

Latar belakang : Fotografi merupakan teknik dasar dalam pembuatan film. 

Pengajaran fotografi bukan hanya sekedar memencet tombol 

shutter, melainkan memadupadankan obyek dengan teknik 

pengambilan gambar. Imajinasi anak mengenai gambar sangat 

beragam sehingga tidak hanya sebatas foto tetapi juga teknik 

editing. Pengajaran pada SD N Poko ini atas dasar minat anak-

anak yang antusias melihat kamera. 

Tujuan Program : 1. Memberikan ilmu fotografi dan editing foto pada anak-anak 

SD N Poko dengan alat-alat baru 

Materi Program : Pengambilan gambar sekitar sekolah 

Tahapan Kegiatan : 1. Pengenalan Kamera 

 2. Pengambilan foto dalam ruangan 

 3. Pengambilan foto luar ruangan 

 4. Editing foto 

 5. Pameran intern SD N Poko 

Lokasi Pelaksanaan : SD N Poko 

Peserta : Kelas fotografi SD N Poko 

Sumber Dana : Mandiri 

Sarana Program : DSLR Canon 1100D , Kamera Digital Canon 

Waktu Pelaksanaan : 7 Agustus – 15 Agustus 
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BAB II                                                                                                                     

PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat 

tentunya mempunyai kegiatan yang jelas dan terarah karena yang akan diberikan 

pada masyarakat adalah ilmu yang mungkin saja masih baru dan untuk itu 

antusias dari masyarakat bisa dilihat dari cara mereka membuka kesempatan bagi 

mahasiswa KKN untuk menyampaikan ilmu lewat kegiatan-kegiatan berikut ini : 

 

2.1 Tahap Persiapan 

Tahap persiapan awal sebelum melaksanakan KKN adalah mahasiswa telah 

menempuh sekurang-kurangnya 110 SKS kemudian mendaftarkan diri kepada 

Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas dengan mengumpulkan 

transkrip nilai dari semester 1-5 yang telah disahkan oleh Pembimbing Akademik 

dan Ketua Jurusan. Proses persiapan dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini 

mengambil bagiannya sendiri dalam penentuan keberhasilan pelaksanaan kegiatan 

KKN kedepannya. Proses persiapan bukan hanya secara materi akan tetapi proses 

persiapan juga menyangkut kesiapan fisik serta mental yang matang harus 

dimiliki oleh seluruh mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKN. Persiapan dalam 

mengahadapi kegiatan KKN ini berpengaruh terhadap perkembangan identitas 

kesenian-kebudayaan bangsa. Persiapan untuk pelaksanaan kegitan KKN 

beberapa Dosen melakukan observasi ke daerah setempat guna memahami 

struktur budaya dan memahami kebutuhan yang ada di wilayah Kabupaten 
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Pacitan. Untuk itulah pada tahap persiapan sebelum pelaksanaan kegiatan 

memiliki beberapa tahapan, yaitu :  

a. Pembekalan dari kampus 

Persiapan persiapan KKN yang pertama adalah pembekalan dari kampus 

yang diadakan tanggal 10 Juli 0 12 Juli 2014. Pembekalan ini wajib diikuti oleh 

semua mahasiswa karena akan mendapatkan nilai setara 1 SKS. Terlepas dari itu 

pembekalan ini sangat penting karena sebelum berangkat ke tempat yang belum 

pernah dituju sebelumnya banyak persiapan yang dibutuhkan seperti mengetahui 

keadaan alam, lingkungan sekitar maupun potensi wilayah sekitar. Pembekalan ini 

juga mencangkup pembekalan materi tiap jurusan menjadikan mahasiswa 

berangkat tidak dengan tangan kosong melainkan telah penuh perencanaan 

sebelumnya mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan di tempat KKN. 

Pembekalan ini menghadirkan beberapa pembicara penting baik dari pihak ISI 

Surakarta maupun dari pihak Kabupaten Pacitan sendiri. Disini sudah mulai 

diperkenalkan dengan kelompok tiap posko dimana antara fakultas seni 

pertunjukan dan fakultas seni rupa dan desain bergabung menjadi satu posko. 

b. Lokasi KKN 

Posko 13 berada di Desa Poko, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan. 

Desa ini merupakan Desa penghubung antara Desa Dadapan dan Desa Candi. 

Terdapat 8 Dusun yaitu Dusun Pakel, Karang Tengah, Kaliwungu, Ngemplak, 

Wora-wari, Krajan, Kayat Lor, dan Kayat Kidul. Mayoritas penduduk disini 

bekerja sebagai petani dan peternak. Desa ini terkenal dengan sanitasi tercepat 

yaitu sistem pembuangan dengan arus tercepat dan berhasil mengajak 

masyarakatnya untuk tidak membuang hajat sembarangan. Di bidang kesenian, 
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Desa Poko awalnya hanya terkenal mempunyai seperangkat gamelan beserta 

kelengkapan reog. Lalu di bidang seni media rekam ada 1 tempat usaha yang di 

dirikan oleh pemuda disana yang lumayan berkembang dibidang video shooting 

dan fotografi. 

c. Persiapan pelaksanaan kegiatan. 

Setelah mendapatkan pembekalan mahasiswa akan mulai merencakan 

kegiatan-kegiatan yang akan dikerjakan di lokasi KKN. Sebelumnya antara 

mahasiswa dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) telah berkoordinasi dahulu 

karena DPL yang telah lebih dulu mengunjungi lokasi KKN jadi sedikit banyak 

akan tahu apa yang perlu dikembangkan, dibenahi, dan dimunculkan oleh 

mahasiswa KKN. Materi awal dari perencanaan kerja antara lain persiapan 

peralatan yang akan dibawa kamera, laptop, dan alat perekam. Selanjutnya mulai 

memikirkan apa yang harus dikerjakan dengan perencanaan sederhana untuk 

membuat kenang-kenangan pada Desa yang berupa audio visual karena akan 

sering dilihat oleh banyak orang. Kegiatan seni Desa Poko sendiri awalnya tidak 

begitu terlihat karena masyarakat kurang antusias untuk bermain alat musik, 

menari, maupun kurang PD terhadap lingkungan sekitar. 

 

2.2 Tahap Pelaksanaan  

Pelaksanaan Kegiatan KKN menurut program kerja sebagai berikut : 

a. Pembuatan Profil reog dan Rontek : awalnya hanya akan membuat profil 

reog saja. Mendengar keluh kesah dari Kepala Desa yang menceritakan 

sebagaian warganya ada yang kontra mengenai reog akhirnya timbul 

inisiatif untuk memunculkan reog dalam bentuk audio visual. Tahapan nya 



Laporan Kuliah Kerja Nyata 2014 
Desa Poko, Kecamatan Pringkuku |21 
 

yaitu riset dengan wawancara Kepala Desa, Proses pengambilan gambar 

mulai awal peralatan reog di bersihkan dari gudang, proses latihan dimalam 

hari yang hanya 1 kali latihan sebelum pentas, pengambilan gambar 

persiapan pentas yang diadakan setelah upacara bendera, pengambilan 

gambar event reog di lapangan ngadirejan dengan menggunakan 3 kamera 

yang berganti-ganti, yaitu kamera digital Canon, DSLR Canon 600D, DSLR 

Canon 1100D. Selanjutnya pada proses editing yang memakan waktu 

kurang lebih 2 hari penuh. Setelah itu awalnya tidak tertarik untuk membuat 

profil dari rontek, namun karena hasil pada saat parade terlihat bagus 

akhirnya dipadukan antara dokumentasi rontek dan profil reog juga 

dibumbui dengan kehadiran mahasiswa KKN yang juga terjun langsung 

mengikuti proses latihan hingga pentas dan parade. 

b. Pembuatan Film Pendek MIM Poko dilaksanakan sekitar 2 Minggu mulai 

dari pemilihan pemain hingga editing. Casting ini dilakukan sendiri oleh 

para murid yang mengajukan temannya untuk menjadi tokoh dalam film ini, 

selanjutnya proses reading dilaksanakan 3 kali secara fomal di sekolah dan 

di lapangan. Tahapan selanjutnya adalah produksi yang dilaksanakan dari 

jam 13.00-16.30 proses ini berpindah ke 3 tempat yaitu ruang kelas, ruang 

kepala sekolah, dan taman kecil. Setelah produksi selesai masuk ke tahap 

pasca produksi yaitu pengeditan. Pengeditan dilakukan satu hari karna hasil 

film hanya berdurasi 7 menit kurang. Namun dari hasil ini sudah bisa dilihat 

potensi yang dimiliki anak-anak dan bapak-ibu guru di bidang akting. 

c. Pelatihan fotografi pada murid SD dilaksanakan selama 4 kali pertemuan 

dan output pameran foto juga dipilih 2 foto terbaik. Pertemuan pertama 



Laporan Kuliah Kerja Nyata 2014 
Desa Poko, Kecamatan Pringkuku |22 
 

dijelaskan mengenai kamera, fungsi kamera, cara penggunaan, jenis-jenis 

obyek foto, dan praktek langsung di dalam ruangan. Pertemuan kedua 

kembali mempraktekkan pengambilan gambar obyek di luar ruangan. 

Dilanjutkan dengan proses editing yang dibagi 2 kelompok karena hanya 

tersedia 1 peralatan untuk mengedit foto.  

 

2.3 Kendala yang dihadapi 

Adapun setiap kegiatan, baik itu yang bersifat akademik maupun non 

akademik pastinya memiliki hambatan dan permasalahan. Hambatan-hambatan 

yang peserta alami saat melakukan Kuliah Kerja Nyata oleh prodi televisi dan 

film di antaranya adalah: 

a. Jumlah SDM dari Tv dan film dalam satu kelompok hanya 1 orang sehingga 

sangat kesulitan dalam proses produksi film MIM Poko 

b. Terbatasnya perlatan yang dipunyai sehingga hasil kurang maksimal 

c. Lokasi Desa yang berada di dataran lebih rendah daripada Desa Dadapan 

maupun Desa Candi, membuat Desa Poko sulit mendapatkan signal, baik 

signal HP maupun signal internet 

d. Saat proses pembuatan profil reog, latihan hanya dilakukan 1 kali pada 

malam hari sehingga sangat minim pencahayaan 

e. Karena antusias dalam penggunaan kamera, murid saling berebut untuk 

menggunakan 
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Guna mengatasi beberapa hambatan di atas maka peserta memiliki beberapa 

strategi pemecahan, yaitu: 

1. Mencari crew tambahan yang berasal dari siswa yaitu sutradara dan 

kameramen 

2. Ketika peralatan terbatas, hal ini bisa ditutupi dengan meminjam peralatan 

yang lebih mumpuni pada pemuda yang mempunyai usaha video shooting di 

Desa tersebut 

3. Signal internet merupakan hal penting untuk mempersiapkan materi dan 

berhubungan dengan orang lain. Ketika membutuhkan hal tersebut akhirnya 

pergi ke Candi untuk mendapatkan signal yang lebih baik 

4. Latihan reog hanya menampilkan sedikit dari proses latihan karena proses 

editing juga tidak membantu 

5. Kelas fotografi yang hanya menggunakan 2 kamera sehingga kelas tersebut 

harus dibagi menjadi 2 agar proses nya tidak berebut dan semua bisa rata 

dalam pemakaian alat. 

 

2.4 Jalannya Kegiatan. 

Program Kerja Kuliah Kerja Nyata ini tidak hanya yang di programkan di atas, 

karena ketika sudah berada di lapangan apa saja yang ada dan membutuhkan 

sumbangan tenaga maupun pikiran juga harus dikerjakan walaupun terlepas dari 

program kerja reog, rontek, film, dan fotografi. Berikut ini beberapa kegiatan 

selama KKN yang tidak masuk dalam program kerja utama : 
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a. Mengunjungi 8 kepala Dusun di Desa Poko, hal ini dimaksudkan untuk 

saling mengenal dan tiap Dusun mau menerima keberadaan mahasiswa 

KKN dan saling membantu jika membutuhkan dalam berkegiatan. 

b. Ikut kerja bakti Dusun. Posko 13 berada di Dusun Karang tengah. Ketika 

hari kedua pelaksanaan KKN merupakan hari dimana Desa mengadakan 

lomba kebersihan. Mahasiswa KKN ikut membantu kerja bakti tersebut di 

sepanjang jalan Dusun 

c. Melihat festival rontek yang diadakan di Kabupaten merupakan kegiatan 

refresing keluar dari Desa Poko untuk menikmati Kota Pacitan di malam 

hari 

d. Screening / pemutaran film awalnya menjadi program kerja utama namun 

karena terbatas nya LCD sehingga ini menjadi kegiatan di sela-sela watu 

mengajar dan waktu senggang bersama anak-anak Desa Poko 

e. Pelatihan program Microsoft word pada beberapa anak yang sering 

bermain di Posko 13 dengan menggunakan beberapa laptop untuk masing-

masing anak 

f. Ikut melatih menari rontek. Penari rontek yang kebanyakan merupakan 

pengalaman pertama mengikuti latihan menari membuat mahasiswa tari 

juga kewelahan untuk mengajar sehingga sedikit-sedkit membantu 

gerakan 

g. Merekam musik rontek yang dijadikan acuan para penari 

h. Membantu mahasiswa lain dalam mendokumentasikan kegiatan mereka, 

seperti kegiatan saat mereka latihan rontek, merekam murid menari di atas 

panggung, merekam proses latihan menari, dll 
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i. Menjadi tim dokumentasi pada upacara 17 Agustus yang diadakan di 

Lapangan Desa Poko bersama 2 orang pemudi yang juga biasa memegang 

dokumentasi Desa 

j. Membantu mahasiswa desain interior dalam display panggung pentas 

penutupan mahasiswa KKN 

k. Membantu proses merias penari rontek dan penari anak-anak 

l. Membuat kostum penari rontek dari bahan-bahan yang sederhana juga 

kostum dari maskot rontek 

m. Mengecat mobil rontek 

n. Menjadi guru dalam melatih siswi SD N Poko untuk mengikuti lomba 

pidato se-kecamatan. Melatih bersama mahasiswa Desain Interior dan 

siswa tersebut berhasil mendapat juara 1 Se-Kecamatan 

o. Membuat desain identitas posko 13 
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BAB III 

HASIL KEGIATAN 

3.1 Hasil yang dicapai 

Program kerja yang telah disusun sejak awal adalah sebagai proses 

pengaplikasian terhadap segala macam bentuk ilmu yang telah didapatkan di 

bangku perkuliahan. Beberapa program kerja tersebut harus diselesaikan dalam 

watu 32 hari dan menghasilkan output bagi warga masyarakat Desa Poko maupun 

bagi mahasiswa yag melaksanakan. Berikut ini penjabaran hasil kegiatan selama 

mengikuti KKN di Desa Poko. 

 

a.  Kegiatan MIM Poko 

MIM Poko adalah salah satu institusi sekolahan tingkat sekolah dasar yang ada di 

Desa Poko. Murid disini sangat berbakat dalam bidang drama, bahkan mereka 

membuat drama dengan inisiatif mereka sendiri. Ketika drama bersinggungan 

dengan audio visual, maka sebuah film yang dibintangi oleh siswa-siswi MIM 

Poko, juga sutradara dan kameramen oleh siswa tersebut. Output dari film ini juga 

ditayangkan di pentas pelepasan mahasiswa KKN, karena semua murid disini juga 

berasal dari Desa Poko. 

 

 

 

 

 

Gb.Siswa MIM Poko melakukan proses reading naskah    Gb. Pelatihan siswa MIM Poko menjadi kameramen 

 



Laporan Kuliah Kerja Nyata 2014 
Desa Poko, Kecamatan Pringkuku |27 
 

b. Kegiatan pembuatan profil reog dan rontek 

Kegiatan KKN di Desa Poko ini sangat beragam, tidak hanya menyinggung 

tentang kesenian saja. Disini mahasiswa tv dan film berperan aktif dalam 

dokumentasi kegiatan Desa Poko. Dokumentasi ini bukan untuk mahasiswa KKN 

melainkan sebagai kenang-kenangan untuk warga Desa dalam bentuk audio 

visual. Tidak semua kegiatan masuk dalam pengeditan gambar, hanya untuk 

rontek dan reog saja. Proses peliputan ini juga dibantu oleh desain interior yang 

juga mendapatkan mata kuliah dasar fotografi. Gambar dan data yang diambil 

terciptalah sebuah karya audio visual dalam bentuk pemutaran dokumentasi reog 

dan rontek mulai pementasan, dibalik layar, hingga tanggapan dari Kepala Desa. 

Kendalanya ketika pengambilan gambar di malam hari, penerangan sangat kurang 

sehingga tidak banyak gambar yang diambil pada malam hari. Output dari karya 

ini di screening / pemutarankan pada pentas pelepasan mahasiswa KKN. 

 

 

 

 

  Gb. Cuplikan wawancara Kepala Desa  Gb. Proses pengambilan gambar Reog 

c. Kegiatan Fotografi SD N poko 

Hasil dari pameran foto ini di dapatkan dari pelatihan fotografi SD N Poko yang 

dilaksanakan selama 4 kali pertemuan. Pameran foto ini di ajarkan oleh 

mahasiswa KKN tv dan film dan murid SD N Desa Poko yang dibagi berdasarkan 

minat mereka terhadap fotografi. Kendala yang dihadapi adalah masalah terbatas 

nya alat foto yang dipunyai. Hanya menggunakan 1 kamera digital dan 1 kamera 
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DSLR. Untuk mengatasinya murid yang mengikuti kelas fotografi ini dibolehkan 

untuk membawa hp yang ber kamera. Pelatihan yang diajarkan mengenai 

keindahan pengambilan obyek. Pameran ini dilaksanakan pada hari Sabtu 16 

Agustus 2014 bertempat di halaman sekolah. Berikut ini pameran sederhana hasil 

karya murid fotografi SD N Poko 

 

 

 

 

Gb. Pameran foto karya SD N Poko  Gb. Siswa SD N Poko melakukan pengambilan gambar 

 

d. Kegiatan pembuatan karya 

Pembuatan karya ini merupakan hasil dari beberapa karya seni yang telah dibuat 

selama KKN. Identitas posko 13 merupakan karya seni dengan memanfaatkan 

kayu dan mengecatnya. Karya kostum rontek yang dikerjakan bersama-sama 

dengan mahasiswa lain. Dan pembuatan display panggung pentas perpisahan yang 

dikerjakan bersama mahasiswa desain interior. 

 

 

 

 

 

Gb. Percobaan untuk maskot rontek   Gb. Display panggung pentas penutupan 
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e. Kegiatan dokumentasi 

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dibutuhkan oleh setiap mahasiswa KKN 

untuk mendokumentasikan apa saja yang dikerjakan oleh mereka. Karena 

keterbatasan alat sehingga mahasiswa meminta bantuan kepada mahasiswa lain 

dalam proses pendokumentasian, dalam hal ini mahasiswa TV dan Film. Desa pun 

juga membutuhakan proses dokumentasi dalam kegiatan mereka. Upacara 17 

agustus membutuhkan dokumentasi untuk selanjutnya diserahkan pada 

pemerintah sebagai bukti otentik pelaksanaan upacara. 

 

 

 

 

Gb. Dokumentasi upacara bendera   Gb. Dokumentasi latihan rontek 

 

3.2 Hasil Evaluasi 

Setelah berakhirnya KKN di Desa Poko, banyak kegiatan yang perlu di 

evaluasi baik dari kegiatan individu, kelompok Fakultas Seni Rupa dan Desain, 

dan juga evaluasi kelompok dalam satu tim posko 13. Berikut ini beberapa hal 

yang perlu di evaluasi 

a. Kualitas dari screening / pemutaran film dan video Desa dirasa sangat 

berkualitas rendah karena video banyak yang pecah pixel hal ini 

dikarenakan penurunan kualitas pada saat editing terkendala laptop yang 

tidak bersandart editing video. 
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b. Fakultas Seni Rupa dan Desain belum mempunyai program besar yang 

diberikan pada Desa sampai minggu kedua pelaksanaan KKN, hingga 

akhirnya Desa meminta desain gapura dan inisiatif mahasiswa sendiri 

untuk membuat beberapa kenang-kenangan. 

c. Antara program kerja yang satu dengan yang lain diharapkan bisa saling 

membantu dan tidak acuh pada program kerja teman karena sering terjadi 

persinggungan dalam melaksanakan pekerjaan ketika membantu teman 

yang lain namun program kerja sendiri terlupakan karena tekanan untuk 

membantu. 

d. Selama 10 hari pertama di bulan puasa banyak kegiatan yang tidak perlu 

dilaksanakan dan banyak kegiatan berdiam diri saja di posko sehingga 

evaluasi untuk kampus mengenai fungsi mahasiswa KKN selama bulan 

puasa yang begitu lama hingga 10 hari. 

e. Banyaknya perbedaan pendapat yang tidak disampaikan di forum 

menjadi batu dalam pertemanan sampai akhir KKN. 

f. Banyak kelompok masyarakat yang belum tersentuh dengan kehadiran 

mahasiswa KKN. Masyarakat hanya sebatas tau tanpa berinteraksi 

langsung. 

g. Saling mengerti program kerja dan kebutuhan masing-masing, jangan 

memaksakan pekerjaan yang bukan menjadi tanggungjawabnya sehingga 

melempar tanggungjawab pada orang lain. 

h. Mahasiswa TV dan Film melaksanakan KKN bukan hanya sebatas 

berkegiatan mendokumentasikan kegiatan mahasiswa lain karena 

pembelajaran tv dan film tidak terbatas dalam hal ini saja. Dokumentasi 
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seharusnya saling melengkapi sampai akhir masa KKN foto-foto 

dokumentasi tidak merata sehingga dari tv dan film paling sedikit 

mendapat foto kegiatannya sendiri. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Program Kuliah Kerja Nyata merupakan program wajibdalam kurikulum 

perguruan tinggi negeridi ISI Surakarta.Pelaksanaan kegiatan ini merupakan 

prasyarat bagi seluruh mahasiswa guna menyelesaikan derajat sarjananya.Program 

ini mengacu pada Tri Dharma Perguruan tinggi yaitu pengabdian pada 

masyarakat. hal ini dimaksudkan ilmu yang telah didapat bisa disalurkan langsung 

pada masyarakat. manfaat dari program KKN ini juga diharapkan bisa diambil 

dari mahasiswa dimana pembelajaran langsung yang diberikan pada masyarakat 

yang seblumnya belum dikenal. Mahasiswa dapat mengukur kemampuannya saat 

dihadapkan dengan permasalahan secara nyata dalam masyarakat, tidak hanya 

soal masalah kesenian namun masalah intern Desa bahkan masalah yang rumit 

sekalipun. Mahasiswa juga harus  berlatih untuk kreatif dan bijaksana dalam 

memecahkan dan memberi solusi masalah yang ada di dalam masyarakat. 

Akhirnya, kegiatan sosialisasi serta kemampuan adaptasi mahasiswa pun terasah 

dengan baik melalui kontribusi dalam terjun langsung ke lingkungan 

masyarakat.Program KKN ini juga akan menjadi tolak ukut keberhasilan 

mahasiswa dalam penyampaian ilmu dan mendapat ilmu sebanyak-banyaknya. 

 

4.2 Saran 

Setiap program pastinya tidak luput dari kekurangan dan kelebihan untuk 

itu saran dari pelaku kegiatan KKN dan masyarkaat sekitar perlu dijadikan 
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pertimbangan untuk pelaksana KKN maupun tim program KKN. Berikut 

beberapa saran untuk KKN mendatang : 

a. Bagi ISI Surakarta khususnya program televisi dan film diharapkan bisa 

membantu mempermudah kegiatan KKN ini khususnya di bidang 

peralatan. KKN dilaksanakan ketika mas libur kuliah dan pastinya 

banyak alat yang tidak digunakan bisa dipinjamkan untuk mahasiswa 

KKN tv dan film 

b. Membagi kelompok KKN tv dan film sangat kesulitan ketika hanya ada 1 

orang dalam 1 posko karena pada dasarnya tv dan film bekerja dalam tim 

yang saling mengerti jobdesk masing-masing 

c. Pembagian kelompok yang merata tiap fakultas membuat saling 

pengertian dengan program kerja masing-masing prodi. 
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LAMPIRAN 

 

1. Jadwal Harian Individu KKN Mahasiswa TV dan Film 

NO HARI/TANGGAL TEMPAT KEGIATAN WAKTU 

1. Rabu / 16 Juli 2014 Pendopo 

Kabupaten 

Upacara penerimaan 

mahasiswa KKN ISI Solo 

selanjutnya diserahkan pada 

Kepala Desa masing-masing 

10.00 – 12.00 

2.  Penginapan 

Posko 13 

(Putra) 

Bertemu dengan Kepala Desa 

Poko dan Perkenalan dengan 

pemilik rumah 

12.00-14.00 

3  Penginapan 

Posko 13 (Putri) 

Perkenalan dengan Kepala 

bagian Kesenian Desa Poko 

15.00-16.00 

4 Kamis / 17 Juli 2014 Dusun 

Karangtengah 

Membantu kegiatan kerjabakti 

guna memeriahkan lomba 

kebersihan antar Dusun 

08.00-10.00 

5  Kantor 

Pemerintahan 

Desa Poko 

Perkenalan dengan seluruh 

jajaran Pejabat pemerintahan 

Desa Poko 

11.00-12.00 

6  Penginapan 

Posko 13 

(Putra) 

Rapat evaluasi mengenai 

kegiatan yang akan 

dilaksanakan besok 

21.00-22.00 

7 Jumat / 18 Juli 2014 MIM Poko Berkenalan dengan warga 

MIM Poko dan menjelaskan 

mengenai program kerja yang 

akan diajarkan di MIM Poko 

08.00-10.00 

8  Desa Candi Berkunjung ke Desa Candi 

untuk berkoordinasi dengan 

mahasiswa TV dan Film 

mengenai program kerja yang 

13.00-15.00 
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ingin dilaksanakan 

9  Gudang Reog Membersihkan dan menata 

kembali gudang tempat 

penyimpanan reog dan 

mendokumentasikan kegiatan 

ini sebagai bahan pembuatan 

profil reog 

15.00-17.00 

10  Penginapan 

Posko 13 

(Putra) 

Rapat Evaluasi 21.00-22.00 

11 Sabtu / 19 Juli 2014 SD N Poko Bersosialisasi dengan murid 

SD N Poko mulai dari kelas 1 

– 6 mengenai teknis 

pengajaran di SD N Poko 

08.00-09.30 

12  TK Poko Bersosialisasi dengan guru 

dan murid dari TK Poko 

09.30-10.00 

13  Rumah tiap 

Kepala Dusun 

Perkenalan diri dengan tiap 

Kepala Dusun, ada 8 Dusun 

tapi 1 rumah Kepala Dusun 

belum sempat disinggahi 

11.00-13.00 

14  Zoom Studio Perkenalan dengan pemilik 

video shooting dan studio foto 

untuk saling bertukar ilmu 

13.00-14.00 

15  Penginapan 

Posko 13 

(Putra) 

Membuat desain dengan 

teman-teman FSRD untuk 

identitas posko 13 

16.00-17.00 

16  Rumah Kepala 

Desa 

Mengikuti kegiatan FSP untuk 

bersosialisasi mengenai 

kegiatan rontek dan reog yang 

menjadi target utama dari 

Desa 

20.00-21.00 

17 Minggu / 20 Juli 2014 Balai Desa Mengikuti rapat karangtaruna 09.00-10.00 
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rutin Desa, dengan agenda 

acara 17 Agustus dan 

perkenalan mahasiswa KKN 

18  Penginapan 

Posko 13 

(Putra) 

Kembali melanjutkan 

pembuatan identitas posko 13 

10.00-12.00 

19  Rumah kepala 

Dusun Kayat 

Bertemu dengan Kepala 

Dusun Kayat` 

13.00-14.00 

20  Penginapan 

Posko 13 

(Putra) 

Evaluasi harian 20.00-22.00 

21 Senin / 21 Juli 2014 Posko 

Kelurahan 

Pacitan 

Mengunjungi teman di posko 

Kelurahan Pacitan berencana 

untuk membantu proses 

wawancara tapi tidak jadi 

karena narasumber tidak 

konfirmasi 

10.00-19.00 

22  Kelurahan 

Pacitan 

Melihat latihan rontek 

kelurahan pacitan 

20.00-22.00 

23 Selasa / 22 Juli 2014 Pantai 

watukarung 

Refresing sejenak menikmati 

keindahan pantai watukarung 

16.00-19.00 

24  Rumah Kepala 

Dusun Pakel  

Diundang untuk rapat bersama 

karangtaruna Dusun kayat, 

namun karena pemberitahuan 

mendadak sehingga hanya 

bertemu beberapa orang saja 

20.00-21.00 

25  Kabupaten 

Pacitan 

Melihat festival rontek yang 

diadakan di depan halaman 

kabupaten 

21.00-23.00 

26 Rabu / 23 Juli 2014 Kabupaten 

Pacitan 

Melihat festival rontek yang 

diadakan di depan halaman 

kabupaten 

21.00-23.00 
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27 Kamis / 24 Juli 2014 Balai Desa Bersosialisasi dengan ibu-ibu 

PKK se Desa Poko sebagai 

bentuk perkenalan 

10.00-11.00 

28  Rumah Kesra Bertemu dengan Kepala 

Kesenian Desa Poko untuk 

koordinasi masalah rontek 

15.00-17.00 

29 Jumat / 25 Juli 2014  Kembali Ke Solo  

LIBUR LEBARAN 

30 Jumat / 1 Agustus 2014  Datang kembali ke Desa Poko  

31 Sabtu / 2 Agustus 2014 Penginapan 

Posko 13 

(Putra) 

Rapat evaluasi bersama 

Kepala Desa mengenai 

program kerja yang segera 

dilaksanakan 

19.00-22.00 

32 Minggu / 3 Agustus 

2014 

Lapangan Poko Melihat pertandingan 

sepakbola antar Dusun 

09.00-11.00 

33   Kembali Ke Solo karena 

kakek meninggal 

 

34 Selasa / 5 Agustus 2014 MIM Poko Berkoordinasi dengan kepala 

sekolah MIM Poko mengenai 

jadwal mengajar 

08.00-09.00 

35  SD N Poko Berkoordinasi dengan kepala 

sekolah SD N Poko mengenai 

jadwal mengajar 

09.00-10.00 

36  TK Poko Berkoordinasi dengan kepala 

sekolah TK Poko mengenai 

jadwal mengajar 

10.00-11.00 

37  Rumah pengajar 

Seni MIM Poko 

Mendatangi rumah seksi 

pengajaran kesenian MIM 

Poko mengenai materi yang 

akan diajarkan pada murid 

16.00-17.00 

38  Balai Desa Ikut mengajar menari rontek, 

sebagai pengganti pola lantai 

19.00-23.00 
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penari yang belum lengkap 

39 Rabu / 6 Agustus 2014 MIM Poko Mengajar murid MIM poko, 

perkenalan awal mengenai 

akting di depan kamera 

08.00-10.00 

40  Gudang Reog Mendokumentasikan kegiatan 

pembenahan reog yang 

digunakan sebagai profil Desa 

10.00-13.00 

41  Balai Desa Mengikuti latihan penari 

rontek 

20.00-23.00 

42 Kamis / 7 Agustus 2014 Penginapan 

Putri (Posko 13) 

Menulis naskah “Kabeh Kudu 

Urunan” untuk film pendek 

09.00-11.00 

43  SD N Poko Mengajar fotografi SD. 

Pengenalan macam-macam 

obyek foto dan perkenalan 

kamera 

14.00-16.00 

44  Penginapan 

Posko 13 

(Putra) 

Menulis naskah pidato untuk 

SD N Poko yang akan 

digunakan lomba 17 Agustus 

di Kecamatan Pringkuku 

16.00-17.00 

45  Balai Desa Merekam lagu gelang alit 

dalam bentuk audio yang 

digunakan untuk latihan 

menari rontek 

19.00-22.00 

46 Jumat / 8 Agustus 2014 MIM Poko Mengajar kelas akting MIM 

Poko dengan materi 

pengajaran expresi 

08.00-10.00 

47  Penginapan 

Posko 13 

(Putra) 

Memberikan pelatihan 

komputer pada anak-anak 

Desa Poko dengan 

menggunakan laptop 

14.00-16.00 

48  Penginapan 

Posko 13 

Screening / pemutaran film 

“Boncengan” bersama anak-

16.00-16.30 
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(Putra) anak Desa Poko 

49  Posko Punung Pergi ke Desa Punung untuk 

meminjam kamera 

16.30-19.00 

50  Balai Desa Menjadi operator sound saat 

latihan penari rontek 

20.00-23.00 

51  Penginapan 

Posko 13 

(Putra) 

Evaluasi harian bersama 

Dosen Pembimbing Lapangan 

23.00-24.00 

52 Sabtu / 9 Agustus 2014 SD N Poko Pelatihan fotografi dengan 

murid SD N Poko dengan 

obyek yang berada di luar 

ruangan 

09.00-11.00 

53  Penginapan 

Posko 13 

(Putra) 

Melatih siswa lomba pidato 

dengan materi mengingat 

point penting 

13.00-14.00 

54 Minggu / 10 Agustus 

2014 

Lapangan Desa 

Poko 

Pengambilan gambar saat reog 

latihan bersama 

19.00-22.00 

55 Senin / 11 Agustus 

2014 

MIM Poko Mengajar akting MIM Poko 

dengan mulai memberi naskah 

09.00-11.00 

56  Lapangan Desa 

Poko 

Reading pertama untuk film 

pendek MIM Poko 

13.00-15.00 

57  SD N Poko Pelatihan fotografi SD N Poko 

dengan materi editing foto 

15.00-17.00 

58  Penginapan 

Posko 13 

(Putra) 

Pembuatan kostum penari 

rontek 

17.00-18.00 

59  Kantor 

Pemerintahan 

Desa Poko 

Bertemu dengan Kepala Desa 

guna pembahasan desain 

gapura dan dokumentasi 

Upacara 17 Agustus 

19.00-20.00 

60 Selasa / 12 Agustus 

2014 

Kantor 

Pemerintahan 

Wawancara dengan Kepala 

Desa Poko untuk pembuatan 

09.00-11.00 
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Desa Poko profil Reog 

61  Pantai 

Watukarung 

Bertemu dengan seluruh 

mahasiswa KKN dan DPL se 

kecamatan Pringkuku 

14.00-18.00 

62 Rabu / 13 Agustus 2014 MIM Poko Reading kedua untuk film 

pendek MIM Poko 

09.00-11.00 

63  Posko Pelem Rapat KKN se kecamatan 

Pringkuku membahas pentas 

pelepasan Kecamatan 

14.00-17.00 

64  Penginapan 

Posko 13 

(Putra) 

Membuat kostum untuk lomba 

rontek se kecamatan 

19.00-21.00 

65 Kamis / 14 Agustus 

2014 

SD N Poko Mengajar murid SD dengan 

materi editing foto 

14.00-16.00 

66  Penginapan 

Posko 13 

(Putra) 

Kembali membuat kostum 

rontek 

10.00-12.00 

67 Jumat / 15 Agustus 

2014 

MIM Poko Reading terakhir dan 

persiapan produksi 

09.00-10.00 

68  Penginapan 

Posko 13 

(Putra) 

Pembuatan kostum rontek 10.00-13.00 

69  Setting Film Produksi Film Pendek MIM 

Poko 

13.00-16.30 

70 Sabtu / 16 Agustus 

2014 

Kecamatan Ngeprint foto yang akan 

digunakan untuk pameran 

09.00-12.00 

71  SD N Poko Pelaksanaan pameran 

fotografi dan pemilihan 

pemenang foto 

16.00-17.00 

72  Samping 

Lapangan Poko 

Membantu pengerjaan mobil 

rontek 

19.00-21.00 

73 Minggu / 17 Agustus Lapangan Poko Dokumentasi upacara 17 10.00-11.00 
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2014 Agustus Desa Poko bersama 

karangtaruna 

74  Kantor 

Pemerintahan 

Pengambilan gambar kepala 

desa beserta istri yang 

digunakan sebagai gambar 

sketsa kenang-kenangan 

11.00-11.15 

75  Rumah Kepala 

Desa 

Pengambilan gambar 

persiapan penampilan reog 

11.15-13.00 

76  Lapangan 

Ngadirejan 

Pengambilan gambar pentas 

Reog Desa Poko 

14.00-16.00 

77  Penginapan 

Posko 13 

(Putra) 

Kedatangan Ketua Dosen 

pembimbing lapangan untuk 

menanyakan beberapa hal 

16.00-16.30 

78  Penginapan 

Posko 13 (Putri) 

Membantu proses make up 

murid SD yang akan tampil 

menari di Lapangan 

17.00-18.00 

79  Lapangan 

Ngadirejan 

Dokumentasi murid SD yang 

sedang pentas Kecamatan 

19.00-21.00 

80 Senin / 18 Agustus 

2014 

Samping 

Lapangan Poko 

Membantu proses merias 

mobil rontek 

13.00-16.00 

81  Lapangan Poko Merekam audio visual 

mahasiswa karawitan yang 

sedang mengendang 

20.00-22.00 

82 Selasa / 19 Agustus 

2014 

Penginapan 

Posko 13 

(Putra) 

Membantu proses make up 

para penari rontek 

07.00-11.00 

83  Lapangan 

Ngadirejan 

Dokumentasi pentas rontek 

dan parade di Kecamatan 

11.00-13.00 

84  Posko Pacitan Mengunjungi posko 

Kecamatan Pacitan untuk 

meminjam peralatan editing 

19.00-24.00 

85 Kamis / 20 Agustus Penginapan Mengedit video film MIM 09.00-24.00 
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2014 Posko 13 (Putri) 

86 Jumat / 21 Agustus 

2014 

Penginapan 

Posko 13 (Putri) 

Mengedit video dokumentasi 

KKN bersama Desa 

07.00-14.00 

87  Balai Desa Display panggung Pentas 

Perpisahan 

14.00-18.30 

88  Balai Desa Pentas perpisahan posko 13 

sebagai sie.dokumentasi dan 

membantu sie. Acara 

19.30-22.00 

89 Sabtu / 22 Agustus 

2014 

Kabupaten 

Pacitan 

Upacara penarikan mahasiswa 

KKN 

08.00-09.30 

90  Desa Poko Berpamitan dengan warga 

Desa Poko dan perangkatnya 

11.30 

 

2. Transkrip wawancara Kepala Desa Poko Bapak Sapto Cahyono mengenai 

Reog di Desa Poko 

- Apa nama reog dari Desa Poko dan tahun berdiri ? 

- Reog Singo Aji Taruno, berdiri tahun 2012 oleh pak Wahyuni dan Pak 

Iswanto 

- Dari adanya reog tersebut, sebenarnya apa tujuan berdirinya reog 

Desa Poko ini? 

- Ya kita melestarikan budaya, nah untuk meningkatkan kualitas budaya 

dan dan seni ini, Jadi awalnya warga masyarakat ini ada permintaan 

untuk diadakan kesenian reog. Saya sebagai penyerap aspirasi warga 

sehingga hal ini saya . 

- Kalau antusias dari warga sendiri dengan reog yang sudah meraka 

tonton sebelum Desa Poko mempunyai reog sendiri itu bagaimana? 
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- Munculnya pembuatan prososal reog kan awalnya dari desa poko itu ada 

yang punya reog yang bahannya itu dari rafia sehingga pada saat itu saya 

mengambil keputusan sepertinya warga ini menginginkan memiliki reog. 

Dari sini sebenarnya banyak yang senang dan ada juga yang kontra. 

Namun kontranya masih ya ada sekitar 20 persen dari kesuluruhan 

masyarakat 100 persen Desa Poko ini. 

- Kenapa sih pak memilih kesenian reog ini yang ingin dikembangkan? 

- Karna reog itu kalo sedikit pun jalan kalo banyak tambah rame pun bisa 

jalan. 

- Kalau upaya dari bapak untuk memajukan reog yang sudah ada ini? 

- Saya terus berusaha memberikan kesenian reog pada warga yang sifatnya 

tidak menyimpang dan melestarikan budaya itu adalah kewajiban kita 

semua. Ketika reog diakitkan dengan porsi agama ini kurang cocok dan 

akan menjadi trouble, kan ini tidak mau diambil negara lain karna kita 

protes aslinya reog itu badaya jawa asli ponorogo asli yang harus kita 

kembangkan.  

- Tadi bapak mengatakan masih ada 20 persen masyarakat yang kontra 

dengan reog, apakah sampai sekarng itu masih pak? 

- Ya dengan seringnya kita berlatih, seringnyaa kita mengadakan event-

event sehingga kesadaran masyrakat yang 20 persen ini semakin menipis. 

Kita bisa melihat wacana masyarakat untuk banyak yang menonton 

sehingga bisa kita simpulkan bahwa masyarakat yang kontra ini semakin 

menipis. 

- Warga sendiri berlatih reog ini apakah mulai dari nol? 
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- Ya mulai dari nol Kalo dari kemasan mengikuti sejarah itu dari nol. 

- Kalau mulai ada peralatan reog lengkap ini sejak kapan pak? 

- Kalo peralatan yang baru itu tahun 2012. Yang saya katakan tadi jadi 

saking pengennya masyarakat itu membuat dari rafia, trus kucing-

kucingannya itu asal-asalan bukan dikemas seperti yang kita miliki 

sekarang ini. Melihat banyaknya masyarakat yang ingin berlatih, lalu 

menonton sehingga ini kami munculkan.  

- Apa yang ingin bapak sampaikan pada warga Desa mengenai kesenian 

Reog ini? 

- Sebenarnya kesenian reog perlu kita lestarikan. Intinya Jika kesenian 

reog dicampurkadukkan dengan apapun itu tidak akan membawa suasana 

lebih baik sehingga kami berharap untuk kesienian di Indonesia lebih 

dikembangkan karna saat ini kita kebawa jaman kesenian Jawa itu 

semakin menghilang. 

 

3. Naskah Film Pendek “Kabeh Kudu Urunana” 

Kabeh Kudu Urunan 

Script Writter : Tiffany  

 

SC.1 MONTAGE 

 

Establish pemandangan Desa, tulisan Desa 

Poko, anak-anak bermain di jalanan dekat 

kampung. Ada yang hanya diam sambil memakan 

permen, ada yang sibuk sendiri dengan yang 

lain, dan ada yang asyik bergabung main 

sepakbola. 
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SC.2 EXT. JALANAN KAMPUNG – SORE 

Cast : Restu, Rio, Jefri, Febri, Nurul, 

Vida, Adi, Bagus, Laras, Mita 

 

Restu datang membawa sepeda mini nya 

menghampiri teman-teman yang sedang 

bergerumbul bermain. Ia membawa selembar 

kertas di tangan. Lalu memarkirkan 

sepedanya. 

 

Restu 

Heh Cah reneo 

 

Dari 10 orang yang sedang bermain, hanya 

anak-anak perempuan saja yang mendekati 

Restu. Dan anak-anak lelaki tetap asyik 

bermain. Restu menepuk semua pundak anak 

laki-laki. 

 

Restu 

Heh iki lo enek lomba 

apik. 

 

Rio 

Ngopo to? 

 

Restu 

Enek lomba pentas Drama 

 

Jefri 

Laong awake dewe wes ra 

tau latian og. Bu Damai 

yo wes ra gelem ngajar 
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meneh. Trus meh 

mentaske opo? 

 

Bagus 

Bu Damaii sopo to? 

 

Nurul 

Koe rasah melu-melu 

Gus, kan sekolah mu ora 

neng MI. 

 

Bagus 

Yowis aku tak mulih 

wae. 

 

Vida 

Ojo mulih Gus, la aku 

gonceng sopo? 

 

Semua 

Wooo.... 

 

SC.3 INT. RUANG GURU-PAGI 

Cast : Bu Siti, Restu, Febri 

 

Bu Siti sedang membuka-buka buku.  Ada 

suara pintu di ketuk. 

 

VO Restu 

Assalamualaikum 

 

Bu Siti 

Walaikumsalam 
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Masuk nak. 

 

Restu dan Febri masuk ke ruangan bu siti 

dan duduk bersama Bu Siti 

 

Bu Siti 

Loh kok ora ngaso? 

 

Restu 

Mboten bu, ini mau 

ngasih ini bu. 

menyodorkan kertas) 

 

Bu Siti (membaca) 

Opo iki? 

 

Febri 

Lomba Pentas Drama bu 

teng kabupaten.  

Bu Damai kok mboten 

pernah ngajar Drama 

meleh Bu? 

 

Bu Siti 

Jadi gini, Bagus kalian 

mau dan ada niatan 

untuk mengikuti lomba 

seperti ini, punya 

kemauan saja sudah 

bagus, tapi sebelumnya 

ibu minta maaf. Bu 

Damai sudah tidak bisa 

mengajar drama karena 
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sudah pindah tugas ke 

Surabaya dan belum 

sempat pamit pada 

kalian. 

 

Restu 

Ndak ada guru lain ya 

Bu? 

 

Bu Siti (ketawa kecil) 

Ibu senang sekali 

dengan antusias kalian 

untuk mengikuti drama, 

tapi untuk pentas kan 

kita butuh make up, 

kostum, transportasi, 

dll. Sekarang ini MI 

sedang fokus untuk 

kakak kelas kalian 

kelas 6 yang sudah 

mulai try out untuk 

ujian. 

 

Restu dan Febri menundukkan kepala dan 

saling berpandangan. 

 

Febri 

Ya Bu. 

 

Bu Siti 

Yasudah kalian belajar 

yang pintar dulu saja, 

nanti kalau sudah ada 
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biaya pasti kelas 4 

akan maju pentas drama 

sampai ke kabupaten. 

Sekarang masuk kelas 

dulu ndak waktu ngaso 

ne entek. 

 

Restu. 

Baik bu, 

Assalamualaikum 

 

Bu Siti 

Walaikumsalam 

 

Restu dan Febri keluar dari ruangan Bu Siti 

dengan membawa kertasnya lagi. 

 

 

SC.4 EXT. Depan ruangan bu siti. 

Pagi 

Cast : Restu, Febri 

 

Restu dan febri berhenti di depan ruang 

guru. 

 

Restu 

Wah yo piye no ki, 

padahal kan lomba ne 

taun ngarep durung 

karuan enek meneh 

 

Febri 

Ho.o wi tu,, 
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Restu 

Heh aku due ide.. piye 

yen kabeh do urunan. 

Kan mau goro-gorone 

mung ranek duit e. 

 

Febri 

La trus sing ngajari 

sopo? Sing nulis naskah 

e sopo? 

 

Restu 

Nah Pak Jafar wae kon 

ngajari nulis naskah, 

kan Pak Jafar guru 

Bahasa Indonesia mesti 

iso. Trus do sinau 

dewe-dewe, kan akeh 

sing pinter akting 

 

Febri 

Opo meneh yen kon etok-

etok nangis. 

 

 

SC.5 EXT. JALANAN KAMPUNG- SORE 

Cast : Restu, Rio, Jefri, Febri, 

Nurul, Vida, Adi, Bagus 
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Restu sudah ditunggu teman-temannya yang 

menghentikan permainan sepak bola lalu 

duduk bergerombol jadi satu. 

 

Restu 

Ki Lo cah wes enek 

naskah e.. ayo mulai 

latihan drama ne. 

 

Nurul 

Sek. Sek. 

Heh la tapi ngko kostum 

e piye? 

 

Restu 

La yo wingi aku wes 

ngomong karo Febri yen 

kabeh kudu gelem urunan 

yen pengen melu drama 

iki 

 

Rio 

Piro? 

 

Vida 

Piye yen urunan e 

sedino sewu wae 

 

Adi 

Heh lawong sangu ku 

mung sewu og 

 

Vida 
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Yowis mangatus wae 

 

Adi 

Yowis rapopo 

 

Febri 

Urunan e mulai saiki 

wae cah 

 

Semua mengeluarkan uang 500. Dan 

menyetorkannya pada Vida. Lalu anak-anak 

mulai berlatih drama dengan membaca naskah. 

 

SC.7  EXT. JALANAN KAMPUNG-SORE 

Cast  

Terlihat wadah untuk iuran mulai bertambah 

terus dari hari ke hari. 

  

SC.8  EXT. JALANAN KAMPUNG 

Cast : Restu, Rio, Jefri, Febri, 

Nurul, Vida, Adi , Laras, Mita 

 

Anak-anak mulai berlatih drama 

dengan membawa naskah. Lalu restu 

datang.  

 

Restu 

Loh lakok iki sing dadi 

Bapak e ranek? 

 

Vida 

Tu.. aku wingi krungu 

jarene ibuk e Rio mlebu 
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rumah sakit neng kutho 

kono, soale ibuk e 

kerep watuk-watuk. Trus 

jarene ibuk ku saiki 

mondok. 

 

Laras 

Mesakke ya ibuk e Rio 

loro-loronen 

 

Febri 

Eh aku due ide cah 

 

Semua 

Opo ? 

 

Febri 

Piye yen duit urunan e 

awake dewe iki di kekne 

Ibuk e Rio wae. Mesti 

kan neng rumah sakit 

butuhke biaya akeh 

 

Jefri 

La trus piye drama ne 

awake dewe 

 

Mita 

Wes rapopo melu taun 

ngarep wae 

 

Febri 

Piye cah 
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SC.9 INT. RUANG KELAS-PAGI 

Cast : semua kelas, Pak Jafar 

 

Pak Jafar datang.. 

 

Pak Jafar 

Gimana naskahnya 

kemarin? 

 

Vida 

Ndak jadi buat drama 

pak 

 

Pak Jafar 

La kenapa? 

 

Laras 

Ibuk e Rio sakit pak, 

jadi uang urunan e 

dipakai membantu 

pengobatan 

 

Pak Jafar 

Wah malah bagus itu, 

membantu sesama orang 

lain dalam hal kebaikan 

memang harus dilakukan 

mulai sekarang. Sing 

penting kabeh do urunan 

to. 
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Crew Film Kabeh Kudu Urunan 

Sutradara : Yuli Saefani 

Kameramen : Prasetyo Pambudi 

  : Witjai Lani 

Penulis Naskah: Tiffany Marantika 

Cast Film Kabeh Kudu Urunan: 

Restu  : Nindhita Ratri 

Febri  : Muhammad Ananda 

Vida  : Titha Reva 

Dini  : Nihrun Alemiron 

Laras  : Fenita Qurotul 

Nurul  : Cahyadini Dzakiya 

Jefri  : Nuril Hamidah 

Mita  : Wildiana 

Rio  : Arya Dwi 

Bagas  : Riski Adittia 

Guru   : Umi 

Pak Jafar : Agus Anshori 



Laporan Kuliah Kerja Nyata 2014 
Desa Poko, Kecamatan Pringkuku |57 
 

4. Nama-nama murid fotografi beserta judul foto 

“Sekolahku yang sejuk dan Rindang” 

Fotografer : Della Mustika Dewi 

Kelas           : Enam 

 “Pepohonan di Sekolahku” 

Fotografer : Wimba Priangga 

Kelas           : Lima 

 “Temanku terganteng di Sekolah” 

Fotografer : Irdam Tri Setya 

Kelas           : Lima 

 “Sahabatku Cinta Sejati” 

Fotografer : Dika Andy Irawan 

Kelas           : Lima 

 “Teman Baru Bahagia” 

Fotografer : Norik Rega Puji 

Kelas           : Enam 

 “Tempat Nama Sekolahku” 

Fotografer : Rama Dhita Yoga 

Kelas           : Empat 

 “Ikatan Tompel Indonesia” 

Fotografer : Septiaji 

Kelas           : Enam 

 “Taman Lalu Lintas” 

Fotografer : Savela  

Kelas           : Enam 

 “Jalan Terpanjang” 

Fotografer : Anggi Permana 

Kelas           : Lima 

 “Garuda Di Sekolahku” 

Fotografer : Guntoro Dwi Cahyo 

Kelas           : Lima 

“Belajar Foto” 

Fotografer : Shaffa Alya 

Kelas           : Lima 

“Angkatan Pesawat Terbang” 

Fotografer : Taufik Hidayat 

Kelas           : Lima 

 “Pohon Permatasari” 

Fotografer : Rindika Yodi Pratama  

Kelas           : Enam 

 “Matahari Sakti” 

Fotografer : Hengki 

Hermanto  

Kelas           : Lima 

 “Berkibarlah Benderaku” 

Fotografer : Abdu Fattah Yusri  

Kelas           : Enam 

“Pohonan Permatasari” 

Fotografer : Aldi Kurniawan  

Kelas           : Lima 

 

Fotografer : Laundry 

 

Fotografer : Wiwid 

“Pemandangan Indah” 

Fotografer : Aradea M 

Kelas           : Lima 
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5. Foto pemenang kelas Fotografi 

Gb. Foto Juara 1 oleh Fattah Yusri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. Foto juara 2 oleh Guntoro 
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6. Kerabat kerja Screening / pemutaran dokumentasi Desa dan KKN 

Fotografer Rontek dan Reog  : Tiffany Marantika 

      : Virgiawan Ghalihovick 

      : Abdiyah Ayuningtyas 

Kameramen wawancara Kepala Desa  : Virgiawan Ghalihovick 

Reporter Wawancara Kepala Desa  : Tiffany Marantika 

Dokumentasi Upacara 17 Agustus  : Wahyu Eko 

       : Ikhsan Nomi 

       : Tiffany Marantika 

Narasumber wawancara    : Sapto Cahyono 

Equiptment    : Tiffany Marantika 

      : Abdiyah Ayuningtyas 

      : Wahyu Eko 

      : Ika Wulandari 

7. Surat tugas pelatihan pidato 
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FOTO-FOTO KULIAH KERJA NYATA DESA POKO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. Penerimaan Mahasiswa KKN di Kabupaten Pacitan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. Penerimaan oleh perangkat desa di Kantor pemerintahan 

 

 

 

 

 

 

 



Laporan Kuliah Kerja Nyata 2014 
Desa Poko, Kecamatan Pringkuku |61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. Evaluasi Kelompok setiap malam 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. Program Kerja keseluruhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. Perkenalan dengan murid SD N Poko 
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Gb. pemutaran film “Boncengan” di MIM Poko 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. Proses pembuatan tarian rontek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. Pelatihan fotografi SD N Poko 
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Gb. Pembuatan kostum rontek 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. Pelatihan editing foto SD N Poko 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. Foto bersama crew dan pemain film MIM Poko 
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                   Gb. Mengikuti latihan tarian rontek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. Pembuatan identitasposko 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. Mengecat instalasi mobil rontek 
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Gb. Dokumentasi Reog Desa Poko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gb. Pentas perpisahan proses penyerahan kenang-kenangan 

 

 

 

 

 


