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BAB I 

PENDAHULUAN 

Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dituntut untuk 

mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), antara lain 

dengan meningkatkan intelektualitas, keterampilan (skill) dan pengabdian 

mahasiswa melalui disiplin ilmu sebagai implementasi terhadap ilmu 

pengetahuan yang diterima dibangku kuliah agar mahasiswa dapat 

menjawab tantangan zaman yang semakin pesat.  

Di tengah-tengah arus kompetisi yang semakin kuat maka perlu 

diadakan suatu kegiatan yang terencana, sistematik, dan aplikatif untuk 

melatih dan mendidik mahasiswa agar menjadi intelektual muda yang 

berkualitas dan tanggap terhadap masalah-masalah yang timbul di 

tengah-tengah kehidupan masyarakat dan mampu mencari solusinya. 

Dalam merealisasikan dan mencapai tujuan tersebut di atas, maka 

program Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bentuk nyata dalam 

pengabdian mahasiswa terhadap masyarakat dan merupakan salah satu 

bagian dari kegiatan yang ada di Institut Seni Indonesia Surakarta.  

Selain itu, KKN juga tertuang pada Undang-undang Dasar 1945 dan 

Undang-undang  Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian dirinya, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

Ini hampir seluruh Negara di Dunia sedang terpuruk dilanda 

bencana Pandemi Virus Corona. Pandemi virus Corona bukan hanya 

sekedar bencana kesehatan, virus yang dikenal sebagai Covid-19 ini telah 
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menimbulkan kekacauan di sektor ekonomi. Tidak hanya industri besar, 

pandemi virus Corona telah membuat pelaku UMKM di Indonesia mulai 

gelisah. Tidak hanya UMKM yang bergerak di sektor produksi rumahan, 

mereka yang bergerak di bidang jasa, produk makanan serta konveksi 

pun dilaporkan mengalami penurunan omset yang signifikan. Salah 

satunya para pelaku UMKM yang berada  di  Desa Dajan Peken 

Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan,  mereka  yang  bekerja sebagai 

pelaku UMKM kesulitan mendapatkan penghasilan karena sejumlah 

proyek terpaksa ditunda, beberapa lokasi yang ditutup akibat pandemi 

virus Corona. Telah hampir 4 bulan mereka para pelaku UMKM tidak 

mendapatkan pemasukan. Ditambah lagi bagi mereka yang minim 

pengetahuan mengenai dunia online digital tentu sangat terpuruk dari 

segi pemasukan, pengalaman, pemasaran  dll. 

Beruntung, pemerintah saat ini cukup berani mengambil kebijakan 

dengan tidak memberlakukan lockdown dan kini telah memasuki masa 

new normal sehingga beberapa UMKM di daerah masih punya 

kesempatan untuk mencari cara agar tetap bisa bertahan hidup. Di masa 

serba online, video promosi selain digunakan untuk profil promosi 

sebuah perusahaan dll, namun juga bisa untuk barang, produk 

dan jasa. 

Para  pelaku  UMKM  di  Desa Dajan Peken Kecamatan Tabanan 

Kabupaten Tabanan, berperan dalam beberapa seperti penjual makanan, 

mebel, konveksi dll. Meski sebelumnya mereka telah berjalan dengan 

cukup lancar dengan mengandalkan pelanggan tetap yang terbatas, 

namun pemanfaatan cara promosi dengan ide ide kreatif berbau digital 

dalam bentuk video promosi tersebut masih belum maksimal. Kondisi 

mitra sebagai kegiatan KKN ini yaitu beberapa UMKM  di Desa Dajan 

Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, sendiri dapat dijelaskan 

ke dalam dua aspek kebutuhan dari mereka, yaitu : 

a. Minimnya pengetahuan khususnya dalam bidang dunia digital 

dirasa masih kurang, mereka lebih mengandalkan pelanggan tetap 

yang terbatas dan tidak pasti. Selain kurangnya pengetahuan dunia 

digital, juga kurang kreatif dalam memanfaatkan peralatan digital 
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seperti handphone dan juga media sosial, juga kurangnya manajemen 

pengolahan khususnya dibidang promosi. 

b. Belum memanfaatkan potensi media sosial, dimana dimasa saat ini 

media sosial sangat melaju dengan pesat, diamana masa serba online. 

 

Para  pelaku  UMKM  di  Desa Dajan Peken Kecamatan Tabanan 

Kabupaten Tabanan, sendiri beberapa telah memiliki handphone dan 

media sosial yang cukup mendukung. Meski tak begitu lengkap dan 

tertata namun sudah bisa digunakan untuk berkreativitas membuat 

video promos untuk media sosial. Namun sangat disayangkan hal 

tersebut kurang dimanfaatkan untuk menarik dan menambah 

pelanggan. 

Pemilihan mitra dari beberapa pelaku UMKM sendiri karena 

berbagai faktor, yang pertama, dikarenakan diamasa pandemi 

seperti ini pelaku UMKM menjadi salah satu sektor yang 

terdampak, sudah beberapa bulan kegiatan usaha terhenti karena 

beberapa kebijakan yang menghentikan beberapa proyek kegiatan dan 

juga menutup beberapa tempat, hal tersebut yang membuat tidak ada 

pemasukan/income sehingga membuat terpuruk para pelaku 

UMKM. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan 

usaha yang banyak di lakukan banyak orang di Indonesia. Banyaknya 

karyawan yang di PHK membuat sebagian dari mereka yang mulai 

mengembangkan berbagai usaha seperti usaha jual beli, bisnis 

pengolahan dan jasa. UKM dianggap sebagai penyelamat ekonomi 

karena UKM dapat berperan untuk mengurangi pengangguran dan 

mampu menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu Usaha Kecil 

Menengah juga banyak berkontribusi terhadap pendapatan daerah 

maupun negara. Dalam inilah kami mencoba mengarahkannya 

kepada bidang perekonomian Indonesia. Melalui media KKN ini akan 
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mencoba memberikan inovasi kreatifitas yang dapat membantu 

meningkatkan pemasukan perekonomian di Indonesia yaitu salah 

satunya  pelaku  UMKM  di  Desa Dajan Peken Kabupaten Tabanan  

dengan membuat video promosi. Melalui video promosi akan 

menggagas untuk memperkenalkan manfaat dan fungsi video 

promosi kepada masyarakat. 

Proses memperkenalkan manfaat dan fungsi video promosi 

dimasa new normal ini akan lebih efektif apabila direalisasikan dalam 

bentuk video dan film kemudian didistribusikan ke dalam media 

sosial. Dengan begitu akan sampai pada masyarakat yang dituju 

bahkan kepada masyarakat luas tanpa mengurangi protokol Covid 19. 

Sebagai contoh didistribusikan melalui share di WhatsApp pelaku 

UMKM di Desa Dajan Peken Kabupaten Tabanan Upload  media  

sosial  seperti  Facebook, Instagram, YouTube dan dapat pula 

didistribusikan ke dalam bentuk perlombaan. Pada dasarnya 

distribusi film merupakan tahap lanjutan yang sangat penting setelah 

film/video promosi selesai diproduksi. Dengam hasil sebaik apapun, 

apabila ia tidak ditonton oleh khalayak, maka akan jadi film/video 

yang sia-sia. Effective distribution is fundamental to the film's success 

and many potentially prosperous films  have failed at this 

point.(Allbaran, 2001: 34) Mekanisme produksi tetaplah merupakan 

satu dari tiga unsur tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi film, yaitu 

Produksi-distribusi- konsumsi (Sasono & Imajaya,2011 : 192). Dengan 

tidak sampai pada penonton, berarti film/video sebagai media 

komunikasi telah gagal  untuk  menjalankan fungsinya dalam 

menyampaikan pesan dan secara ekonomi ia telah gagal karena tidak 

bisa menggunakan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan 

keuntungan. 
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Landasan utama memilih KKN dengan mengambil materi 

mengenalkan manfaat dan fungsi video promosi untuk membantu 

mengembalikan income pelaku UMKM akibat pandemi Covid 19 yang 

berdampak diberbagai sektor, salah satunya sektor ekonomi yang 

merujuk pada UMKM. Mereka terdampak sangat signifikan akibat 

beberapa peraturan untuk mengurangi penyebaran dan 

memperburuk pandemi Covid – 19. Masih banyak pelaku UMKM 

yang kurang pengetahuan nya mengenai fungsi dan manfaat video 

promosi pada media sosial yang bisa diciptakan dengan sederhana 

tanpa mengeluarkan banyak dana ditambah bisa mengikuti 

perkembangan teknologi saat ini. Saat ini Film dan Video promosi 

sangat berpengaruh besar dalam penjualan produk maupun jasa. 

Pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan mutakhir 

dari teknologi- teknologi perkebangan web baru berbasis internet, 

yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, 

berpartisipasi, saling berbagi dan membentuk sebuah jaringan secara 

online, sehingga dapat menyebar luaskan konten mereka sendiri. 

Sesuai dengan pendapat Zarella (dalam Aditya, R. 2015: 51) media 

sosial adalah situs yang menjadi tempat orang-orang berkomunikasi 

dengan teman-teman mereka, yang mereka kenal di dunia nyata dan 

dunia maya. Menurut Marjorie Clayman, Media sosial adalah alat 

pemasaran baru yang memungkinkan Anda untuk mengetahui 

pelanggan dan calon pelanggan dengan cara yang sebelumnya tidak 

mungkin. Dan menurut Van Dijk (2013), yang dikutip oleh Nasrullah 

dalam buku Media Sosial (2016;11), bahwa “Media sosial adalah 

platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang 

memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaburasi, 

Karena itu media sosial dapat dilihat sebagai medium( fasilitator) 



6 
 

online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai 

sebuah ikatan sosial.” adapun karakteristik Media Sosial yaitu : 

Jaringan, Informasi, Arsip, Interaksi, Bisnis Online, Konten oleh 

pengguna. 

Macam-macam media sosial, yaitu : 

1. Facebook 

2. Youtube 

3. Instagram 

4. Twitter 

5. Blog 

6. WhatsApp, Dsb. 

 

Demikian, media sosial merupakan suatu media alat bantu 

seseorang dalam bersosialisasi dengan lingkungan dan promosi 

hingga penjualan produk yang tidak secara langsung bertatap muka 

dalam bentuk video promosi. 

Video promosi dalam dunia bisnis sangatlah pesat sampai saat ini 

karena sangat berpeluang besar bagi bisnis mereka. Video promosi 

adalah mengiklankan suatu produk atau merek dengan menghasilkan 

penjualan, dan menciptakan loyalitas merek atau brand. Ini salah satu 

dari empat elemen dasar dalam pemasaran yaitu terdiri dari price, 

product, promotion, and place atau harga, produk, promosi, dan 

tempat. Video promosi mencakup metode komunikasi yang 

digunakan dalam pemasar untuk memberikan informasi tentang 

produknya. Informasi bisa bersifat verbal dan visual. Video promosi 

merupakan Upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk 

atau jasa pada dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli 

atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau 
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distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan. 

Mengapa harus Video, Karena masyarakat sekarang telah 

mengenal konten video selama bertahun-tahun, dan kini setiap 

harinya ada lebih dari 75 juta pengguna internet yang menonton video 

online. Ada dua hal yang menguatkan video promosi sangat berperan 

penting dalam penjualan online, yang pertama karena melihat sesuatu 

lebih penting dan berpengaruh besar daripada membaca kalimat. 

Video membantu melengkapi komunikasi visual dan membantu 

membangun hubungan emosional dengan orang lain. Dibandingkan 

dengan suatu teks atau visual, video lebih menawarkan metode yang 

baru dengan melibatkan audiens dan banyak informasi yang dapat 

ditampilkan hanya dalam waktu satu detik. Jumlah ini melebihi 

kemampuan seseorang membaca informasi dalam bentuk teks dengan 

jumlah waktu yang sama. Sebuah metode menunjukkan bahwa 

informasi dalam video bisa ditampilkan dengan lebih mendalam tapi 

tetap mudah untuk dipahami. 

Yang kedua, video promosi menjadi tren baru di media sosial. 

Setiap waktunya media sosial terus berkembang, dan secara 

langsung mendorong para pemasar mengikuti perkembangan 

tersebut. Dua tren terbaru yang harus dicermati antara lain 

kesuksesan pemasaran terjadi dalam jaringan image-centric dan 

semakin banyaknya digunakan video mikro. Di samping itu, tiga 

alasan mengapa video dianggap sebagai bagian utama dalam 

pemasaran digital adalah: 

1. Meningkatkan branding secara keseluruhan 

2. Dianggap memiliki kemampuan untuk bisa menjadi viral 

dengan cepat 
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3. Sudah terbukti bahwa video memiliki nilai yang lebih besar 

dibandingkan teks dalam dunia pemasaran digital 

Berdasarkan data diatas sebagai solusi atas pelaku UMKM yang 

belum memiliki pengetahuan serta bahan promosi, maka KKN ini akan 

menjadi salah satu solusi memberikan media informasi manfaat dan 

fungsi video promosi sekaligus memberikan sebuah video untuk promosi 

bagi salah satu UMKM. 

Banyak aspek yang harus dipertimbangkan, maka diambil 

kesimpulan menyatukan aspek pentingnya kegunaan dan pembuatan 

promosi yang tepat untuk pelaku UMKM terutama untuk pelaku UMKM 

yang masih kurang pengetahuan mengenai manfaat dan fungsi video 

promosi sekaligus belum memiliki bahan promosi yang nantinya akan 

menjadi sasaran bagi pelaksanaan KKN ini. 

 

A. Analisis Situasi 

Secara umum keadaan Desa Dajan Peken dapat diketahui melalui 

observasi secara langsung di lapangan yang merupakan langkah awal 

untuk mendapatkan informasi tentang keadaan masyarakat setempat. 

Observasi awal dilakukan dengan mendatangi Kepala Desa serta menggali 

beberapa informasi terkait keadaan Desa Dajan Peken. 

Gambaran umum keadaan Desa Dajan Peken yang diperoleh 

melalui observasi meliputi : 

1. Letak Wilayah dan Kondisi Geografi 

Dengan sisi Geografis Desa Dajan Peken bukan Desa Agraris, sector 

pertanian tidak lagi menjadi primadona yang menjanjikan dan dapat 

dijadikan tumpuan harapan [embangunan ekonomi. Disamping karena 

lahan pertanian jumlahnya sangat minim, terlebih lagi terus menyusut 
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sepanjang tahun disebabkan oleh alih fungsi lahan ke non pertanian, luas 

tanah pertanian di Desa Dajan Peken adalah 12, 00 Ha. Desa Dajan Peken 

merupakan datraan rendah dengan ketinggian ± 125 mdl. Dari permukaan 

air laut dengan suhu udara berkisar antara 28 derajat celcius dan dengan 

curah hujan rata-rata 159 Cm/tahun. 

Adapun batas-batas wilayah Desa Dajan Peken : 

 

Tabel 1.1 Batas Wilayah Desa Dajan Peken 

Batas Desa/ Kelurahan 

Batas utara Desa Denbantas 

Batas selatan Desa Delod Peken dan Dauh Peken 

Batas timur Desa Banjar Anyar 

Batas barat   Desa Subamia 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gambar 1.1 Peta Desa Dajan Peken 
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2.   Kondisi Ekonomi 

Berdasarkan suasana pandemi covid 19 pada tahun ini, maka yang 

lebih terfokuskan adalah kondisi ekonomosi masyarakat Desa Dajan Peken. 

Desa Dajan peken memiliki masyarakat yang beragam dalam memiliki 

UMKM. Diantaranya, pengrajin aluminium, roti unyil, jamu, pabrik pie 

susu, budidaya lele dan madu, meubel sofa atau jok, pabrik tahu, kitchen 

set, dan masih banyak lainnya. Untuk itu, dalam membantu 

mengembalikan pemasukan UMKM di era new normal ini, perlu 

diadakannya pelatihan pembuatan video sebagai sarana promosi yang 

sangat berperan. 

B. Pentingnya Kegiatan 

1. Membantu salah satu UMKM dalam merubah kemasan produknya 

untuk mengejar gambar pasar pada zaman sekarang 

2. Membantu beberapa UMKM dalam membuatkan video promosi 

3. Memberi pelatihan menggunakan media sosial sebagai alat untuk 

berjualan yang efektif di masa new normal. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Video Promosi diterapkan sebagai media ide langkah 

awal dimasa new normal untuk membantu meningkatkan income 

penjualan/jasa kepada pelaku UMKM? 

 

D. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan  : 

1. Merancang Video Promosi sebagai media peningkatan income 

penjualan dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. 
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2. Menciptakan produk lokal sebagai oleh-oleh dari Bali yang dikelola 

oleh pelaku UMKM di Desa Dajan Peken Kabupaten Tabanan. 

 

Manfaat : 

1. Membantu meningkatkan ekonomi pelaku UMKM yang ada di Desa 

Dajan Peken Kabupaten Tabanan, yaitu berupa Video Promosi. 

2. Menciptakan produk lokal, oleh-oleh dari Bali sebagai salah satu 

output dari sumber dayam manusia di Desa Dajan Peken Tabanan. 

 

 

E. Metode Kegiatan 

 Metode dalam pelaksanaaan kegiatan ini mengutamakan keaktifan 

peserta KKN untuk mengolah dan menciptakan brand produk serta 

mengajarkannya pada pelaku UMKM terkait.  

 

F. Rencana Kerja/ Jadwal Kegiatan 

  Berdasarkan masalah-masalah yang ditemukan, maka dengan ini 

peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri di Desa Dajan Peken, Kecamatan 

Tabanan, Kabupaten Tabanan telah merancang program usulan yang 

dilaksanakan selama 20 hari yaitu dari tanggal 10 Agustus 2020 sampai 30 

Agustus 2020. Rencana kegiatan dalam kegiatan KKN mengenai memberikan 

informasi mengenai manfaat dan fungsi video promosi guna meningkatkan 

kembali income pelaku UMKM bagi warga yang berprofesi sebagai pelaku 

UMKM memerlukan waktu berproses selama 20 hari dengan salah satu pelaku 

UMKM di Desa Dajan Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, melalui 

beberapa tahapan kegiatan, seperti yang tertera dalam tabel dibawah ini : 
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Tabel 1.2 Rencana Program Kerja 

 

 

No. Nama Kegiatan Jumlah Pertemuan Lokasi 

Kegiatan 

Jumlah 

Peserta 

1. 

Pelaksanaan re-branding pada 

salah satu produk UMKM 

5 kali tatap muka 

dengan alokasi 5 jam 

tiap pertemuan 

Jl. Kaka Tua 
No.53, Dajan 
Peken, Tabanan 
Bali 

 

2 Orang 

2. 

Produksi Video Promosi 2 kali tatap muka 

dengan alokasi 2 jam 

tiap pertemuan 

Jl. Kaka Tua 
No.53, Dajan 
Peken, Tabanan 
Bali 

3 Orang 

3. 

Distribusi video oleh 

UMKM serta 

pembukaan kemitraan 

lengkap dengan tawaran 

bahan promosinya. 

2 kali tatap muka 

dengan alokasi 2 jam 

tiap pertemuan 

Jl. Kaka Tua 
No.53, Dajan 
Peken, Tabanan 
Bali 

2 Orang 

4. 

Produksi produk lokal oleh 
peserta KKN 

9 hari dengan alokasi 5 

jam tiap harinya 

Jl. Kaka Tua 
No.53, Dajan 
Peken, Tabanan 
Bali 

1 Orang 

5. 

Penyerahan produk lokal oleh 
peserta kepada kepala desa. 

1 kali tatap muka 

dengan alokasi 90 

menit pertemuan 

Jl. Merpati 
No.06, Dajan 
Peken Tabanan 
Bali 

5 Orang 

6. 

Distribusi dan 

memperkenalkan produk lokal 

pada masyarakat luas 

1 kali tatap muka 

dengan alokasi 2 jam 

pertemuan 

JL. Kaka Tua 

No.53, Dajan 

Peken Tabanan 

Bali 

1 Orang 
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Tabel 1.3 Jadwal Kegiatan 

No Nama Kegiatan 
Minggu 

1 2 3 

1. Pelaksanaan re-branding pada 

salah satu produk UMKM 

   

2. 
Produksi Video Promosi    

 

3 
Distribusi video oleh UMKM 
serta pembukaan kemitraan 
lengkap dengan tawaran bahan 
promosinya. 

   

4   Penyerahan produk lokal oleh             
peserta kepada kepala desa. 

   

 

5 

Distribusi dan memperkenalkan 
produk lokal pada masyarakat 
luas 
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BAB II 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

A.  TAHAP PERSIAPAN 

KKN Daring Masa Pandemi Covid-19 dalam era new normal 

diarahkan untuk konsentrasi pada kegiatan yang sifatnya memotivasi dan 

memberi tarwaran solusi secara kreatif dalam mendukung pemulihan 

produktivitas potensi yang dimiliki oleh anggauta masyarakat. 

Implementasi kegiatan di lapangan menggunakan perpaduan dua cara 

(blanded) yaitu:dengan cara daring dan kegiatan langsung dilapangan. 

Metode daring pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh mahasiswa dengan memaksimalkan Smartphone sebagai sarana untuk 

koordinasi dan sosialisasi kegiatan yang dilakukan antar mahasiswa, DPL 

dan masyarakat.  

Dengan Smartphone, mahasiswa bisa memilih beberapa aplikasi 

yang ditawarkan dan dapat diunduh melaui Play Store untuk membuat 

konten atau materi kegiatan. Sosialisasi ke masyarakat sebagai ujud dari 

kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan melalui media sosial / jejaring 

sosial yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa diantaranya melalui 

Whatapp (WA), Instagram, Facebook, Twiteer, Youtube, Path, dan lain-lain.  

Pelaksanaan kegitan dapat dilakukan melalui salah satu dari dua 

bentuk kegiatan, yaitu: 1) kegiatan sosial yang dilakukan secara langsung, 

dan 2) kegiatan murni dari rumah secara daring (dalam jaringan), yang 

dilakukan dengan pendekatan individu, kelompok terbatas, dan kelompok 

yang diusulkan oleh mahasiswa di daerah tempat tinggal masing-masing 

pada masa pandemic Covid-19.  
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1. Individu:  

a. Mahasiswa bisa secara individu melaksanakan kegiatan dalam 

wilayah kelurahan/desa tempat tinggal masing-masing.  

b. Materi kegiatan terpusat pada disiplin ilmu/prodi masing-

masing mahasiswa.  

c. Survei dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa.  

d. Melakukan koordinasi dengan Pemerintahan Desa.  

 

2. Kelompok terbatas :  

a. Berdasarkan pada batas wilayah 1 kecamatan :  

 Pengelompokan ini berdasar pada wilayah tempat tinggal 

yang berada dalam satu kecamatan tertentu.  

 Dengan demikian anggauta kelompok mahasiswa akan 

terdiri dari prodi yang berbeda. 18  

 Kelompok berdasarkan pada data mahasiswa yang ada 

dalam formulir pendaftaran.  

 Kelompok terbatas berada pada satu (1) Kecamatan dengan 

jumlah peserta maksimal terdiri dari 10 mahasiswa.  

 Anggauta kelompok akan diatur oleh Panitia KKN dengan 

melihat data tempat tinggal Mahasiswa dimasa covid-19.  

 Teknis pelaksanaan KKN dilakukan dengan cara daring 

dan dimungkinkan bersifat blanded (campuran) 

 

b. Berdasarkan pada usulan mahasiswa 

Kelompok ini memberikan keluasaan kepada mahasiswa 

untuk memilih anggauta kelompoknya sesuai dengan rencana 

program kegiatan di Kalurahan tertentu (diluar domisili 

mahasiswa) dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi 
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dengan Pemerintahan Kalurahan/Desa. Hal ini dilakukan 

sebagai tawaran program kegiatan yang sesuai dengan situasi 

dan kondisi lingkungan masyarakatnya. Perencanaan program 

kegiatan dilakukan secara kelompok dengan menggunakan 

sistem daring. 

Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mandiri kali ini bertempat 

di  Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan,  Kabupaten Tabanan, kegiatan 

tersebut dimulai pada tanggal tanggal 10 Agustus – 30 Agustus 2020, 

dengan memilih bentuk KKN individu. Tahap persiapan sebelum 

pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mandiri  ini memiliki beberapa 

tahapan sebagai berikut : 

1. Pembekalan dari Panitia Penyelenggara  

Pembekalan dari panitia penyelenggara KKN secara daring 

yang diadakan pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020. Maksud dan 

tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menambah bekal informasi, 

ketrampilan, ilmu dan pengetahuan sebelum mahasiswa diterjunkan 

di lokasi KKN.  

 

2. Survei Mandiri  

Setelah adanya tahap pembekalan dari kampus, tahap 

selanjutnya adalah survei mandiri yang dilakukan oleh tiap-tiap 

kelompok,  melihat langsung ke lapangan guna mengetahui lebih jelas 

dan detail mengenai keadaan di lokasi KKN yang akan menjadi obyek 

sasaran kegiatan, dengan begitu mahasiswa KKN dapat menentukan 

permasalahan dan menyusun rencana program kerja. Survei mandiri 

ke Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan 

dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 tanpa 

pendampingan Dosen Pembimbing Lapangan. 
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Dalam pelaksanaan survei mandiri, mahasiswa melakukan beberapa 

tahapan kegiatan sebagai berikut :  

1. Pengamatan Teritorial Desa. Sebelum pelaksanaan program kerja 

KKN Mandiri, terlebih dahulu kami melakukan observasi tentang 

situasi lapangan, kondisi masyarakat, serta informasi tentang 

geografis desa, dan khususnya potensi desa dibidang seni yang dapat 

kami jadikan sebagai program kerja KKN Mandiri.  

2. Memohon izin kepada pihak pemerintah desa khususnya kepada 

Bapak Kepala Desa untuk melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di 

Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. 

3. Silaturahmi ke Rumah Ibu Murfiani dan Maryati selaku pemiliki 

UMKM usaha basreng. 

 

B. TAHAP PELAKSANAAN 

Kegiatan yang kami lakukan selama KKN ialah menjalani tiap-tiap 

program kerja yang sudah disusun sebelumnya. Program kerja KKN 

tersebut antara lain sebagai berikut : 

 

Table 2.4 Waktu pelaksanaan Proker KKN 

No. Hari/Tanggal Capaian 

1 Senin, 10 Agustus 2020 

Mitra paham tentang manfaat video sebagai bahan 

promosi, serta berkeinginan untuk mengubah 

kemasan produknya (Basreng) 

2 Selasa, 11 Agustus 2020 
Mitra dalam tahap proses menggunakan instagram 

untuk berjualan 
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3 Rabu, 12 Agustus 2020 
Mitra dalam tahap proses mendesain gambar 

menggunakan aplikasi canva 

4 

Kamis, 13 Agustus 2020 Produk basreng mitra tidak hanya rasa original, 

namun sudah bertambah dengan rasa jagung manis, 

pedas manis, dan extra pedas. 

5 Jumat, 14 Agustus 2020 Produk mitra memiliki kemasan baru 

6 Sabtu, 15 Agustus 2020 
Mitra paham cara pengambilan gambar yang 

estetik. 

7 
Minggu, 16 Agustus 

2020 

Konsumen antusias dan suka dengan tampilan 

produk. 

8 Kamis, 20 Agustus 2020 Merekam proses pembuatan roti unyil 

9 Sabtu, 22 Agustus 2020 Merekam proses pembuatan sofa/servis sofa 

10 
Minggu, 23 Agustus 

2020 
Merekam proses pembuatan etalase aluminium 

11 Selasa, 25 Agustus 2020 Merekam pembuatan pie susu hasih 

12 Rabu, 26 Agustus 2020 Foto produk pie susu 

13 Kamis, 27 Agustus 2020 Merekam proses pembuatan jamu 

14 Jumat, 28 Agustus 2020 Foto produk jamu 
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1. Kendala  

Dalam pelaksanaan suatu program kerja tentunya sering 

dijumpai kendala-kendala. Setiap pelaksanaan prosedur kerja harus 

selalu berorentasi pada efesiensi dengan memperhitungkan tenaga, 

peserta, waktu, dan fasilitas yang digunakan. Dengan berorentasi pada 

efesiensi diharapkan hasil yang di peroleh dapat maksimal. Adapun 

beberapa kendala-kendala yang dihadapi dalam prosesnya. Kendala 

yang dihadapi diantaranya :  

a. Perkiraan cuaca  

Pada awalnya, dalam membantu perkembangan ekonomi 

masyarakat desa yang terimbas pandemi covid 19, peserta KKN 

bermaksud untuk membantu membukakan lapangan pekerjaan 

melalui salah satu penjual basreng. Melalui video promosi, 

kemasan produk yang menarik, diharapkan mampu membantu 

masyarakat yang ingin berjualan sebagai reseller dari pemilik 

usaha basreng tersebut. Namun pada Agustus 2020 ini, tepatnya 

pada masa KKN, cuaca di Desa Dajan Peken Tabanan Bali sedang 

tidak kondusif. Tidak selalu panas terik, hingga mengakibatkan 

proses penjemuran basreng menjadi lama. Dikhawatirkan tidak 

bisa memenuhi permintaan pasar nantinya, maka keinginan untuk 

membuka peluang pekerjaan diurungkan. 
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Program Kerja Desa 

1. Merekam kegiatan posyandu di seluruh banjar dan yayasan di 

Desa Dajan Peken  

a. Kendala 

Karena sebelumnya kegiatan ini belum masuk dalam 

jadwal kegiatan atau progam kerja KKN, maka terdapat 

kesulitan peserta KKN dalam membagi waktu. Informasi dari 

pihak desa yang terkesan mendadak membuat jadwal yang 

seharusnya digunakan untuk merekam video beberapa UMKM 

menjadi mundur. 

 

b. Waktu Pelaksanaan 

 

Tabel 2.5 Waktu Pelaksanaan Proker dari Desa Dajan Peken 

No. Hari/Tanggal Capaian 

1 
Rabu, 12 Agustus 

2020 

Merekam kegiatan posyandu di Yayasan AL Huda 

Dajan Peken 

2 
Kamis, 13 Agustus 

2020 

Merekam kegiatan posyandu di Balai Banjar Lebah 

Baleran 

Membuat video ucapan selamat hari kemerdekaan 

bersama kepala desa 

3 
Sabtu, 15 Agustus 

2020 

Merekam kegiatan posyandu di Balai Banjar Kamasan  

Merekam kegiatan musyawarah desa 

4 
Selasa, 18 Agustus 

2020 

Merekam kegiatan posyandu di Balai Banjar Lebah 

Belodan 
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5 
Rabu, 19 Agustus 

2020 
Merekam kegiatan posyandu di Balai Banjar Pande 

6 
Jum’at, 21 Agustus 

2020 

Merekam kegiatan posyandu di Balai Banjar Dangin 

Carik  

7 
Senin, 24 Agustus 

2020 
Merekam kegiatan posyandu di Balai Banjar Malkangin 

8 
Selasa, 25 Agustus 

2020 

Membuat video protokol kesehatan bersama kepala 

desa 

9 
Jumat, 28 Agustus 

2020 
Editing Video 

10 
Sabtu, 29 Agustus 

2020 

Merekam kegiatan pelatihan pencegahan stunting 

bersama pengurus posyandu  

Pemutaran After movie kagiatan posyandu selama 

bulan Agustus 2020  
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BAB III 

HASIL KEGIATAN 

 

A. ANALISIS PEMBAHASAN 

Kegiatan KKN di Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, 

Kabupaten Tabanan dilaksanakan  terhitung dari tanggal 20 Agustus 2020 

- 30 Agustus 2020.  

 

B. HASIL KEGIATAN 

 Secara kualitatif hasil pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 

Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dapat 

terlaksana dengan baik dan sesuai dengan harapan. Hal ini terbukti dengan 

tercapainya beberapa program yang telah dilaksanakan ditambah dengan 

kegiatan-kegiatan ringan diluar program kerja yaitu membantu program 

kerja desa. Program kerja yang telah tercapai antara lain :  

1. Program Kerja Yang Terencana 

a. Re Branding produk pada salah satu UMKM di Desa Dajan Peken. 

Produk yang dimiliki Bu Murfiani adalah makanan berupa 

Stik basreng (Bakso goreng). Makanan tersebut masih belum terlalu 

banyak diketahui oleh masyarakat Desa Dajan Peken. Ini menjadi 

peluang yang besar apabila dibuka sebuah kemitraan sebagai 

usaha untuk membantu pemasukan ekonomi masyarakat desa 

yang terdampak oleh pandemi covid -19. Maka proses re branding 

produk ini memiliki beberapa tahapan, yaitu membuka peluang 

kemitraan, mengubah kemasan, pembuatan video promosi, serta 

pemanfaatan media sosial sebagai media untuk berjualan. 
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- Membuka peluang kemitraan. Seiring jalannya waktu, segala 

sesuatu yang terencana memang terkadang ada kendalanya. 

Begitupun program kerja ini. Adapun kendalanya adalah dari 

perkiraan cuaca. Salah satu proses pembuatan stik basreng 

adalah dengan menjemur terlebih dahulu bakso goreng basah 

dibawah terik matahari selama dua hari. Namun cuaca di Desa 

Dajan Peken saat itu sedang tidak stabil. Dikhawatirkan belum 

bisa memenuhi permintaan pasar (reseller) karena persediaan 

bahan belum mencukupi, maka program ini belum bisa 

direalisasikan. 

 

- Mengubah kemasan produk. Semakin kesini, tentu saja selalu 

ada inovasi baru dalam segala hal, terasuk kemasan produk. 

Sudah tidak asing dan tak jarang para pelaku UMKM 

memperbarui kemasan produknya. Karena kebetulan produk 

stik basreng ini belum diperbarui, maka menjadi sebuah target 

yang tepat. Pada dasarnya memang tidak wajib untuk merubah 

kemasan. Namun, untuk mengejar dan menyeimbangi wajah 

pasar pada saat ini, hal tersebut menjadi sebuah keharusan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Proses pemotongan stiker untuk kemasan baru 

produk mitra 
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Gambar 3.2 Tampilan kemasan baru stik basreng.  

 

Menggunakan standing pouch plastik bening dan stiker vinyl. 

Tahapan ini terealisasi karena bahan kemasan tersebut mudah 

didapatkan.  

 

- Pembuatan video promosi. Proses produksi video promosi 

dilakukan dirumah mitra bersama anak kecil laki-laki yang 

juga merupakan keponakan mitra.  

 

 

 

 

Gambar 3.3 Proses pembuatan video promosi stik basreng 

 

Begitupula tahapan ini dapat terealisasi dengan baik. Video 

promosi tersebut diunggah pada instagram @kkn.crips, berikut 

link yang dapat diakses :  

https://www.instagram.com/p/CERrDc3h_UY/?utm_source

=ig_web_copy_link  

https://www.instagram.com/p/CERrDc3h_UY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CERrDc3h_UY/?utm_source=ig_web_copy_link
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- Mengolah media sosial (Instagram). Dalam hal media sosial, 

mitra lebih cenderung menggunakan Instagram sebagai media 

untuk berjualan. Untuk itu, peserta KKN juga membuatkan 

desain gambar untuk tampilan instagram, memberitahu cara 

untuk meningkatkan follower dalam waktu yang singkat, 

serta beberapa ilmu marketing yang juga sedikit dikuasai. 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

 

Gambar 3.4 Tampilan official akun Instagram produk mitra 

yang diberi nama @kkn.crips 

 

Awalnya, peserta KKN yang meng handle mulai dari kontak, 

pemesanan, dan ikut menjadi admin. Beberapa program kerja 

lainnya juga sekalian peserta cantumkan pada akun tersebut 

sebagai laporan pada masyarakat bahwa peserta KKN ISI 

Surakarta benar telah melakukan program kerja di desa. 

Tahapan ini juga termasuk berhasil, terealisir seperti beberapa 

tahapan sebelumnya. 

 

b. Produksi produk lokal oleh peserta KKN. 

Sebagai kenang-kenangan dan kontribusi pada swadaya desa, 

kami membuatkan sebuah produk makanan yang menjadi 

makanan oleh-oleh dari Bali, dan rumah produksinya bertempat di 

Desa Dajan Peken. Produk makanan tersebut merupakan Brownies 
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Crispy. Bali yang juga dikenal dengan kekayaan alam berupa coklat 

Bali, menjadi penanda bali itu sendiri. Dijual dengan harga lima 

ribu rupiah untuk memudahkan kalangan apapun membelinya. 

Menjadi makanan yang murah dan berkualitas untuk dijadikan 

oleh-oleh. 

Brownies Crispy yang disingkat menjadi Bowncis ini juga 

persembahan peserta KKN pada mitra untuk dikembangkan 

selanjutnya. 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Logo Bowncis 

 

Logo tersebut terinspirasi dari kaum muda maupun tua yang saat 

ini sangat gemar mengabadikan setiap moment. Dengan ilustrasi 

bowncis yang sedang memgang kemasan, menandakan bahwa 

produk ini juga cocok untuk menjadi teman dalam mengabadikan 

momen. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Hasil foto produk untuk Bowncis. 
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Gambar 3.7 Proses foto produk bersama mitra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Foto bersama Kepala Desa Dajan Peken dan 

beberapa jajaran pengurus desa lainnya 

Berikut link video promosi bowncis yang diunggah pada instagram 

@kkn.crips : 

https://www.instagram.com/p/CERT_AoBlMr/?utm_source=ig

_web_copy_link  

 

2. Program Kerja Yang Tidak Terencana 

a. Pembuatan video promosi serta proses pembuatan produk pada 

beberapa UMKM di Desa Dajan Peken. 

https://www.instagram.com/p/CERT_AoBlMr/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CERT_AoBlMr/?utm_source=ig_web_copy_link
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Dikarenakan belum bisa memberi manfaat pada masyarakat 

luas di Desa Dajan Peken yang terkait dengan membuka peluang 

kemitraan stik basreng, maka peserta KKN langsung mencari dan 

bersilaturahmi ke beberapa pelaku UMKM di Desa Dajan Peken 

untuk membuatkan video promosi. Adapun diantaranya adalah 

pabrik Pie Susu Hasih, roti unyil, jamu, pengrajin aluminium serta 

meubel sederhana. 

Dalam prosesnya, hal ini cukup membuat antusias pelaku 

UMKM terkait serta warga desa lainnya untuk juga ingin membuat 

video promosi pada usaha mereka. Karena memang selain unik, 

sebuah video promosi sangat menarik konsumen. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Foto bersama Pak Andik selaku pemilik UMKM 

Jaya Aluminium. 

 

Berikut link yang dapat diakses untuk melihat hasil video : 

https://www.instagram.com/p/CEbkcxLh3Ru/?utm_source=ig_

web_copy_link 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CEbkcxLh3Ru/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CEbkcxLh3Ru/?utm_source=ig_web_copy_link
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Gambar 3.10 Foto bersama Bu Roby selaku pemilik UMKM 

Jamu Bu Roby. 

 

Berikut link yang dapat diakses untuk melihat hasil video : 

https://www.instagram.com/p/CEdu18OBp5w/?utm_source=ig

_web_copy_link  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Foto bersama Bu Nengah dan beberapa 

karyawan, selaku pemilik Pabrik Pie Susu Hasih 

 

Berikut link yang dapat diakses untuk melihat hasil video : 

https://www.instagram.com/p/CEaeP19hFbD/?utm_source=ig_

web_copy_link  

 

Berikut link yang dapat diakses untuk melihat hasil video 

pembuatan sofa oleh Bangkit Jaya Jok : 

https://www.instagram.com/p/CEbNYcxBetz/?utm_source=ig_

web_copy_link  

 

https://www.instagram.com/p/CEdu18OBp5w/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CEdu18OBp5w/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CEaeP19hFbD/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CEaeP19hFbD/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CEbNYcxBetz/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CEbNYcxBetz/?utm_source=ig_web_copy_link
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Berikut link yang dapat diakses untuk melihat hasil video 

pembuatan roti unyil oleh Ay Bakery : 

https://www.instagram.com/p/CEechnch8oI/?utm_source=ig_

web_copy_link 

 

b. Membantu Program Kerja Desa Dajan Peken (Membuat video 

protokol kesehatan) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Proses pembuatan video protokol kesehatan 

bersama peserta KKN dari ISI Denpasar. 

 

Berikut link yang dapat diakses untuk melihat hasil video 

protokol kesehatan Desa Dajan Peken yang di upload di Youtube 

desa : 

https://www.youtube.com/watch?v=rpqkv2ggKmA&t=58s 

 

c. Membantu program Desa Dajan Peken (Dokumentasi kegiatan 

posyandu selama Bulan Agustus 2020) 

Posyandu pada bulan ini merupakan posyandu pertama di 

era normal baru. Dokumentasi diperlukan sebagai upaya 

penyebaran informasi kepada masyarakat bahwa posyandu 

terlaksana sudah sesuai protokol kesehatan. Berikut beberapa 

gambar peserta KKN dalam mengambil gambar : 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CEechnch8oI/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CEechnch8oI/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=rpqkv2ggKmA&t=58s
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Gambar 3.13 Pemeriksaan suhu badan pada posyandu di 

Banjar Kamasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Pengambilan gambar pada kegiatan posyandu di 

Banjar Pande 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Pengambilan gambar pada kegiatan posyandu di 

Banjar Malkangin 
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Gambar 3.16 Foto bersama ketua Polsek dan TNI Desa Dajan 

Peken Tabanan di kegiatan posyandu terakhir pada Bulan 

Agustus 2020. 

 

Berikut link yang dapat diakses untuk melihat hasil video 

kegiatan posyandu selama bulan Agustus 2020 di semua banjar 

dan yayasan Desa Dajan Peken yang di upload di Youtube desa : 

https://www.youtube.com/watch?v=-W_oC-B3Tgw  

 

d. Membantu program Desa Dajan Peken (Pembuatan video ucapan 

HUT RI dan Provinsi Bali) 

Dikarenakan di Desa Dajan Peken masih sangat ketat 

peraturan seputar kegiatan, maka perayaan hari kemerdekaan 

pun ditiadakan. Untuk itu, pihak desa hanya memberikan sebuah 

ucapan melalui media audio visual yang diunggah di berbagai 

media. 

Berikut link yang dapat diakses untuk melihat hasil video ucapan 

HUT Ri dan Provinsi Bali oleh Desa Dajan Peken yang di upload 

di Youtube desa : 

https://www.youtube.com/watch?v=lU1kno5OvO4  

 

Pelaksanaan program kerja KKN ISI Surakarta di Desa Dajan Peken 

berhasil dilaksanakan dengan baik. Masyarakat sangat antusias dan 

memberikan bantuan swadaya baik materi maupun inmateri terhadap 

program kerja yang dilaksanakan peserta KKN. Meskipun terdapat sedikit 

kendala namun semua bisa diatasi dengan semangat dan kerjasama yang 

baik oleh anggota KKN dan dukungan masyarakat Desa Dajan Peken. 

https://www.youtube.com/watch?v=-W_oC-B3Tgw
https://www.youtube.com/watch?v=lU1kno5OvO4
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Kegiatan puncak pelaksanaan KKN yaitu pelepasan dan pemberian 

kenang-kenang kepada kepala desa. Selesai kegiatan KKN mahasiswa 

membuat laporan akhir kegiatan Kuliah Kerja Nyata secara individu. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17 Penarikan kembali peserta KKN oleh DPL dari 

Kepala Desa Dajan Peken secara daring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18 Penyerahan kenang-kenangan dan produk lokal 

buatan peserta KKN 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Dajan 

Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan tanggal 20 Agustus 2020 

sampai tanggal 30 Agustus 2020 melalui pendekatan analisis dan observasi 

lapangan dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut berjalan dengan 

baik dan 34ersam. Mahasiswa mampu dan bersungguh-sungguh dalam 

menghadapi dunia 34ersam dan mengabdi kepada masyarakat secara 

nyata, sehingga kedepannya mampu menyelesaikan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari dengan segala ilmu dan pengalaman yang dimiliki. 

Mahasiswa juga mampu memberikan sumbangan berupa pikiran, 

pembaharuan, pembinaan seni, dan mentransfer ilmu yang diperoleh di 

bangku kuliah kepada masyarakat Desa Dajan Peken guna peningkatan 

kualitas ekonomi dan kemajuan masyarakat khususnya di bidang seni 

budaya pada masa new normal. Masyarakat Desa Dajan Peken sangat 

terbuka dan mendukung penuh pelaksanaan program KKN ISI Surakarta 

khususnya demi kemajuan seni dan ekonomi di Desa Dajan Peken. Seluruh 

pihak mengharapkan adanya keberlanjutan hasil program KKN ISI 

Surakarta dalam hal pembinaan formal maupun non formal untuk 

kemajuan ekonomi di Desa Dajan Peken yang pada dasarnya 

membutuhkan bimbingan untuk dikembangkan secara lebih lagi guna 

mempertahankan existensinya dalam masyarakat. 

 

B. SARAN 

Sebaiknya Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilaksanakan lebih dari satu 

bulan, karena waktu satu bulan dirasa terlalu singkat sehingga kegiatan 

yang dilaksanakan dan program kerja yang direncanakan dengan baik 
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kurang efektif. Kepada mahasiswa KKN sendiri, sebaiknya lebih 

meningkatkan kedisiplinan untuk tepat waktu, mempersiapkan segala hal 

dengan matang, mandiri dan tanggung jawab yang tinggi dalam hidup 

ditengah-tengah masyarakat yang dituju oleh kegiatan KKN. Kepada 

masyarakat yang ditempati oleh kegiatan KKN agar apa yang telah 

diberikan mahasiswa dapat diterima dan diterapkan dengan baik. 

Sebaiknya mahasiswa harus selalu rendah hati, tidak bersikap menggurui 

dan menjunjung norma dan nilai-nilai yang ada dimasyarakat. 
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LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Foto bersama Perbekel dan Ketua 

BABINSA Desa Dajan Peken setelah 

penyerahan mahasiswa KKN 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kegiatan musyawaroh desa 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Foto bersama pengurus 

posyandu Yayasan Al Huda dan peserta 

KKN Individu dari ISI Denpasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

 

 
Albarran,     Allan     B.      1996.      Media      Economics: Understanding Markets, 

industries, and Concepts.    Iowa State University 

Sasono, Eric, dkk. 2007. KandangdanGelanggang:SinemaAsiaTenggaraKontemporer. 
 

Jakarta. Kalam. 
 

Sasono, E. & Imanjaya. (2011). Menjegal Perfilman Indonesia, Pemetaan Ekonomi 

Politik Industri Film Indonesi.Jakarta: Rumah Film Indonesia dan Yayasan TIFA 

 

 


	LAPORAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA ( KKN ) DARING MASA PANDEMI COVID-19
	DI DESA DAJAN PEKEN
	KECAMATAN TABANAN KABUPATEN TABANAN

