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KATA PENGANTAR 
 

 
Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT 

karena atas rahmat-Nya Materi Diklat DPL KKN ini bisa 
terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan 
kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para 
sahabatnya, pengamal dan penyiar ajaran-ajarannya. 
 Materi ini menjadi pijakan bagi Bapak/Ibu Dosen 
Pembimbing Lapangan (DPL) dalam melakukan pemantauan di 
lokasi KKN tahun 2020. Materi yang dijadikan pegangan dalam 
buku ini berisi tentang KKN Tematik Covid-19, Sosialisasi Kegiatan 
KKN, Analisis Sosial dan SWOT, Teknik Penulisan Proposal serta  
Pelaporan dan Penilaian. Materi ini dapat menjadi panduan bagi 
dosen pembimbing, dan panitia pelaksana dalam mewujudkan 
kemandirian masyarakat. 
 Kepada para dosen pembimbing serta Panitia KKN 
diucapkan selamat menjalankan tugas dengan iringan doa semoga 
Allah SWT selalu meridlai dan membimbing kita semua, amiin. 
 
              Lamongan, 30 Juni 2020 
              Tim Penyusun  
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BAB I 
DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) 

 

A. Personalia Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 
1. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL ) adalah dosen 

Universitas Islam Darul Ulum (Unisda) Lamongan 
yang diberi tugas untuk membimbing peserta KKN 
selama menjalani program KKN 

2. DPL diangkat dan ditetapkan berdasarkan SK Rektor 
Unisda Lamongan atas usulan Panitia KKN yang 
disahkan oleh Ketua LPPM. 
 

B. Tugas DPL 
1. Membantu peserta dalam menyusun program kerja 

KKN di lapangan 
2. Menandatangani program kerja KKN 
3. Mendampingi dan membantu dalam memecahkan 

masalah-masalah yang dihadapi peserta KKN agar 
kegiatannya dapat terarah dan berlangsung sesuai 
rencana 

4. Mengontrol dan memonitoring pelaksanaan program 
kerja peserta KKN 

5. Memeriksa catatan kegiatan harian setiap peserta 
KKN yang dibimbingnya 

6. Menandatangani laporan kegiatan KKN 
7. Memberi nilai keberhasilan mahasiswa peserta KKN 

dalam melaksanakan kegiatan di lapangan 
 

C. Peran DPL 
1. DPL dalam melaksanakan tugasnya berperan sebagai 

: pembimbing, penghubung, pengawas, motivator, 
dan penilai,. 
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2. Sesuai dengan peran DPL seperti tersebut di atas, 
maka perlu persiapan pembekalan fisik, mental, 
pengetahuan tentang KKN Tematik Covid-19 Unisda 
Lamongan 2020, dan keterampilan yang menunjang 
peran DPL 

3. Persiapak khusus tentang pengetahuan KKN Tematik 
Covid-19 bagi pembimbing dapat ditempuh dengan 
berbagai cara, diantaranya : 
a. Mempelajari buku panduan KKN Tematik Covid-

19 
b. Mengikuti diklat bagi DPL KKN 
c. Pengalaman praktis sebagai DPL yang eprnah 

dialami sebelumnya 
d. Sharing dengan teman sesama DPL untuk dapat 

mengetahui masalah-masalah sosial 
kemasyarakatan dan cara penyelesaiannya. 
 

D. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan DPL 
1. Bimbingan secara formal dilaksanakan secara berkala 

sesuai dengan ketentuan dari Panitia KKN selama 
waktu pelaksanaan KKN 

2. Bila terjadi masalah atau kasus pada peserta KKN, 
pembimbing segera menyelesaikannya. Apabila 
belum bisa diselesaikan, secepatnya berkonsultasi 
dengan Panitia KKN untuk dipecahkan secara 
bersama-sama. 

3. Dalam melaksanakan tugasnya, DPL hendaknya selalu 
menjalin komunikasi agar dapat mengetahui 
perkembangan kegiatan mahasiswa. 
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E. Monitoring dan Evaluasi 
Setiap DPL harus melakukan monitoring dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan KKN mahasiswa bimbingannya. 
Ketentuan mengenai frekuensi (jumlah) monitoring 
dan evaluasi ini diatur oleh Tim Evaluasi yang 
menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Materi 
monitoring berkisar mengenai kreativitas peserta, 
proses penyusunan program kerja, dan pelaksanaan 
program kerja. Adapun evaluasi dilaksanakan 
menyangkut kualitas pelaksanaan rencana kerja, baik 
dari sisi keberhasilan maupun kegagalan 
pelaksanaannya. 
 
Selain kewajiban melakukan monitoring dan evaluasi, 
DPL juga diminta untuk selalu melakukan pemantauan 
dan atau berkomunikasi dengan mahasiswa peserta 
KKN dengan memanfaatkan alat telekomunikasi yang 
ada. Hal ini, selain untuk menjaga keakraban peserta 
dan DPL, juga untuk melihat progres pelaksanaan 
program kerja oleh peserta KKN. 
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BAB II 
KKN TEMATIK COVID-19 

 

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah 

satu komponen kegiatan akademik yang merupakan 

bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, selain 

pendidikan dan penelitian. Dengan dilaksanakannya 

dharma pengabdian kepada masyarakat, diharapkan ada 

interrelasi antara perguruan tinggi dengan masyarakat, 

untuk mengantisipasi terjadinya isolasi perguruan tinggi 

dari masyarakat sekitarnya. Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

Tematik Covid-19 merupakan salah satu bentuk 

pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh 

mahasiswa secara interdisipliner, institusional, dan 

kemitraan sebagai salah satu wujud dari tridharma 

perguruan tinggi. Program pengabdian kepada 

masyarakat dipandang oleh Universitas Islam Darul ‘ulum 

(Unisda) Lamongan sebagai program yang wajib 

dilaksanakan, baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa. 

Sebagai kegiatan pengabdian pada masyarakat, melalui KKN 

mahasiswa dituntut untuk mengamalkan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni yang telah dipelajarinya 

selama ini untuk memecahkan masalah nyata yang dihadapi 

oleh masyarakat lokasi KKN dan memberikan solusi 

alternative sebagai penyelesaiannya secara ilmiah dan 

praktis. Dengan kata lain, melalui KKN mahasiswa 

membantu pembangunan masyarakat melalui berbagai 
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kegiatan pendidikan, penelitian dan aplikasi pengalaman 

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 

KKN Tematik Covid-19 merupakan suatu bentuk 

pendidikan dengan cara memberikan pengalaman 

belajar kepada mahasiswa untuk melatih mahasiwa 

meningkatkan kapasitas dirinya dengan cara terlibat 

langsung berperan serta melakukan upaya membantu 

masyarakat di daerah asalnya masing-masing untuk 

pencegahan, pemutusan rantai penyebaran Covid-19, 

meningkatkan ketahanan masyarakat di desa/daerahnya 

sendiri untuk siaga, sigap dan tangguh menghadapi 

bencana wabah Covid-19. Mahasiswa bersama warga 

masyarakat, aparatur desa secara langsung terlibat 

bersama-sama melakukan kegiatan edukasi, sosialisasi 

untuk memahami Covid-19, bahayanya, pencegahan 

penularan, memutuskan rantai penyebaran Covid-19, 

paham protokol interaksi dalam masa wabah Covid-19, 

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh 

dengan aturan dan himbauan pemerintah. Mahasiswa 

juga terlibat berperan aktif untuk melakukan upaya 

peningkatan ketahanan ekonomi, pangan, sosial, 

pendidikan dan budaya masyarakat serta memanfaatkan 

dan mengembangkan potensi sumber daya manusia dan 

sumber daya alam yang ada di desa/daerah untuk 

menjadi desa/daerah yang tangguh bencana Covid-19 

serta menjadi desa/daerah yang mandiri meskipun 

dalam masa wabah Covid-19. Kegiatan KKN Tematik 

Covid-19 diharapkan dapat mengasah softskill 
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mahasiswa untuk mampu membangun kemitraan, 

kerjasama tim lintas disiplin keilmuan (lintas 

kompetensi) dan leadership mahasiswa dalam mengelola 

program pencegahan dan penularan Covid-19 di 

desa/daerah. KKN Tematik Covid-19 Universitas Islam 

Darul Ulum Lamongan dilaksanakan pada tahun 2020 di 

daerah masing-masing ini diharapkan mampu menjadi 

sarana penggerak partisipasi aktif masyarakat dalam 

mencegah dan menanggulangi bencana Covid-19. 

Dengan begitu, tantangan dan persoalan yang 

harus diselesaikan oleh Perguruan Tinggi dalam masa 

pandemi Covid-19 sebagai berikut : 

a. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang kurang 

tentang Covid-19 dan bahayanya berdampak terhadap 

perilaku kesehatan dan perilaku masyarakat dalam 

mengantisipasi masalah ini 

b. Pemberlakuan kebijakan pemerintah bahwa 

pencegahan Covid-19 harus dilakukan dengan sistem 

pembatasan sosial yang berimplikasi pada penurunan 

ekonomi terutama pada dunia usaha dan UMKM 

c. Upaya pemerintah untuk menjaga dampak kebijakan 

pencegahan Covid-19 ini dilakukan sampai ditingkat 

masyarakat terbawah atau desa melalui program 

pengaman social desa serta mengefektifkan peran 

lembaga desa 

d. Kebijakan pembatasan sosial berimplikasi lahirnya 

kebijakan agar para siswa sekolah untuk belajar 

mandiri di rumah. Hal ini menimbulkan persoalan 
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kesiapan siswa serta wali murid dan sekolah yang 

memiliki kemampuan tidak seragam dalam merespon 

kebijakan ini berdampak pada penurunan kualitas 

pendidikan bagi anak. 

e. Unisda Lamongan dalam masa pandemi Covid-19 

dituntut untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi khusus pengabdian kepada masyarakat melalui 

kegiatan KKN dengan menawarkan solusi dalam bentuk 

inovasi berbasis keilmuan maupun informasi serta ide 

untuk bisa bersama-sama mengatasi dampak Covid-19. 

 

A. Desain Model KKN 

Pandemi Covid-19 merubah seluruh aktivitas 

masyarakat, dari interaksi langsung dan berkumpul 

menjadi terbatas, harus ada jaga jarak secara fisik dan 

sosial, serta tidak boleh berkumpul sebagai upaya 

memutuskan rantai penularan. Dengan kondisi 

sekarang ini, penyelenggaraan KKN tidak dapat 

dilaksanakan sebagaimana biasanya, maka diperlukan 

penyesuaian dan modifikasi program kerja di masa 

pandemi Covid-19. Hal mendasar yang mengalami 

penyesuaian dan modifikasi yaitu pola kegiatan dari 

berkelompok menjadi kegiatan individu dan mengikuti 

protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19 dengan 

meminimalisir pertemuan fisik dengan masyarakat. 

Demikian pula lokasi kegiatan KKN sebelum pandemi, 

telah ditentukan oleh Panitia KKN bekerjasama dengan 

mitra pemerintah Kab/ Kota berubah menjadi lokasi 
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KKN berdasarkan wilayah domisili mahasiswa. Dengan 

pola tersebut, selain memutuskan mata rantai 

penularan, juga memberi kemudahan bagi mahasiswa 

KKN dalam menjalankan program kerjanya. 

 

B. KKN Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat 

Mahasiswa yang telah berada di daerah masing-

masing dapat mengambil peran dalam upaya 

pencegahan dan atau penanganan dampak Covid-19 

secara langsung dan atau menggunakan media dengan 

tetap merujuk pada protokol kesehatan dan 

pencegahan Covid-19. Program kerja yang akan 

dilaksanakan mahasiswa meliputi 6 bidang yaitu 

pendidikan, keagamaan, hukum, pengembangan 

lingkungan, ekonomi dan kesehatan. 

 

C. Maksud Kegiatan 

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

khususnya pengabdian kepada masyarakat. 

2. Memberi pengalaman belajar kepada mahasiswa 

untuk memahami masalah yang dihadapi 

masyarakat khususnya di masa pandemik Covid-19 

3. Meningkatkan kepedulian mahasiswa dan menyat 

bersama masyarakat, menerapkan ilmu dan 

teknologi secara langsung guna membantu 

menyelesaikan masalah khususnya di masa 

pandemi ini. 
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4. Membantu pencegahan Covid-19 melalui edukasi 

dan pemberdayaan berbasis rumahan melalui 

penerapan ilmu dan teknologi kewirausahaan, 

pendidikan, kesehatan serta pembinaan lingkungan 

5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai bidang ilmu dalam masa pandemic 

 

D. Tujuan Kegiatan 

1. Membantu masyarakat melalui program 

pemerintah dalam upaya pencegahan Covid-19 

2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 

memahami masyarakat yang ada di sekitarnya, 

sehingga membentuk kepedulian mahasiswa 

terhadap masalah yang dihadapi masyarakat 

khususnya di masa pandemi 

3. Memberikan kesempatan untuk belajar 

memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

keterampilan yang dimilikinya untuk individu, 

keluarga dan masyarakat dalam membantu 

menyelesaikan masalah di masa Covid-19 yang 

penuh keterbatasan 

 

E. Manfaat 

a. Bagi Mahasiswa 

1. Mampu berpikir dan bertindak interdisipliner 

lintas sektoral 
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2. Mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan keterampilan yang dimilikinya di 

lapangan 

3. Dewasa dalam menyikapi masalah yang 

berkembang di masyarakat 

4. Menjadi insan yang peduli dan bertanggung 

jawab kepada masyarakat 

b. Bagi Masyarakat 

1. Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga 

untuk merencanakan serta melaksanakan 

percepatan pembangunan di lokasi KKN di 

masa Covid-19 

2. Meningkatkan kemampuan berpikir, bersikap, 

dan bertindak masyarakat dala menyelesaikan 

masalah mereka di masa Covid-19 

3. Membentuk kader pemberdayaan masyarakat 

di masa Covid-19 

c. Bagi Perguruan Tinggi 

1. Memperoleh feedback agar dalam pelaksanaan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi lebih terarah 

sesuai dengan dinamika masyarakat 

kedepannya 

2. Menjadi wadah kemitraan dengan instansi 

pemerintah dan lembaga non pemerintah 

dalam pengembangan IPTEKS yang diperlukan 

masyarakat 
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F. Pendekatan Kegiatan 

1. Mahasiswa melaksanakan KKN di masa Covid-19 

secara individual di lokasi sekitar tempat tinggal 

2. Mahasiswa melaksanakan kegiatan dengan 

menggunakan media sosial atau lainnya sesuai 

dengan protokol kesehatan dan penanganan 

Covid-19 
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BAB III 

SOSIALISASI KEGIATAN KKN 
 

 

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan 
Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan, 
dimana proses belajar mengajar dilakukan secara daring. 
Dengan begitu berdampak pada kegiatan KKN yang dilakukan 
di rumah. Sebagai Perguruan Tinggi, Unisda Lamongan 
berkontribusi guna pencegahan dan penanganan Covid-19 
yang sedang mewabah di masyarakat, melalui Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 
diadakan KKN Tematik Covid-19 dengan tema Ketahanan 
Lokal di Masa New Normal yang dilakukan sesuai protokol 
kesehatan WHO.  Adapaun kegiatan KKN 2020 memiliki 
ketentuan sebagai berikut : 

1. Program KKN merupakan kegiatan mahasiswa sebagai 
wujud respon sosial tanggap Covid-19 dan 
pencegahannya yang dibimbing oleh dosen pembimbing 
lapangan (DPL) 

2. Seluruh kegiatan tetap mengacu pada protokol 
kesehatan WHO 

3. Kegiatan pada butir 1 di atas akan dikonversikan sebagai 
nilai KKN dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Mahasiswa melakukan 3(tiga) jenis  kegiatan berikut 

dengan skor bobot kegiatan minimal 100 poin untuk 
bisa dikonversi  menjadi nilai KKN. 

b. DPL akan memberikan penilaian skor bobot penilaian 
berdasarkan kinerja mahasiswa di setiap kegiatan. 
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Berikut kegiatan program kerja KKN yang dilakukan oleh peserta 
KKN. 
No Bidang Kegiatan Bobot 

Maksimal 

1 Kesehatan 1. Donor darah 
a. Menghubungi PMI di 

kabupaten/ kota 
a. Mengecek kelayakan diri 

sebagai pendonor di PMI 
b. Menunjukkan tanda bukti 

sebagai pendonor darah da 
dokumentasi kegiatan saat 
donor darah kepada DPL 

40 

2. Pembuatan dan 
pembagian antiseptik/ 
disinfektan/ masker 
a. Membuat dokumentasi video 

dan foto proses pembuatan 
dan pembagian antiseptik/ 
disinfektan/ masker 

b. Menyerahkan hasil 
dokumentasi kepada DPL 

40 

2 Pendidikan dan 
Keagamaan 

1. Berkreasi membuat media 
edukasi tentang Covid-19 
diupload di channel youtube 
Unisda 
a. Berkonsultasi dengan DPL 

tentang media yang 
direncanakan 

b. Kriteria penilaian hasil kreasi : 
mendapatkan nilai maksimal 
jika konten berisi pesan 
positif dan memiliki 
visualisasi video yang 
menarik 

c. Mengumpulkan hasil kreasi 

50 
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kepada DPL 

2 Pendidikan dan 
Keagamaan 

2. Layanan kelompok belajar untuk 
mengatasi kesulitan belajar siswa 
dan orang tua selama program 
sekolah dari rumah diterapkan 
a. Satu kelompok belajar 

maksimal 5 siswa/ orang tua 
b. Mendokumentasikan 

kegiatan berupa daftar hadir 
peserta dan foto kegiatan 

40 

3 Kelembagaan 
dan Hukum 

Berkontribusi dan bekerjasama 
dengan Satuan Tugas (Satgas) 
Covud-19 di desa/ kecamatan/ 
kampung/ kabupaten tempat 
tinggal mahasiswa 

a. Berkomunikasi dengan 
Satgas Covid-19 setempat 

b. Membantu tugas Satgas 
Covid-19 dan diharuskan 
memakai almamater Unisda 
ketika bertugas 

c. Durasi waktu kerjasama 
minimal 3 hari atau 
kondisional sesuai kebutuhan 
masyarakat 

d. Membuat dokumentasi 
berupa video dan laporan 
berupa ceita pengalaman 
selama menjadi relawan 
dengan disertai foto kegiatan 

40 

4 Pengembangan 
lingkungan 

1. Mendesain dan membuat 
rancang bangun tempat cuci 
tangan di fasilitas umum 
a. Membuat temapat cuci 

tangan pada 2 tempat 
fasilitas umum 

40 
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b. Membuat dokumentasi 
berupa foto kegiatan 

  2. Penyuluhan/ pelatihan budidaya 
tanaman untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat sehari-
hari 

a. Penyuluhan/ pelatihan 
dilakukan secara kunjungan 
rumah (home visit) 

b. Membuat dokumentasi 
berupa foto kegiatan atau 
video 

40 

5 Ekonomi Pengenalan kegiatan ekonomi 
yang dapat menghasilkan nilai 
tambah bagi pendapatan 
masyarakat, misalnya pelatihan 
penjualan secara online 

a. Pelatihan dilakukan secara 
kunjungan rumah (home 
visit) 

b. Membuat dokumentasi 
berupa foto kegiatan atau 
video 

40 
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BAB IV 
SOSIOLOGI PEDESAAN DAN ANALISIS SWOT 

DI ERA COVID-19 
 

1. Sejarah Sosiologi Pedesaan 

Sosiologi pedesaan adalah salah satu cabang dari 
sosiologi itu sendiri. Secara historis, ia berkembang 
setelah segi-segi kemanusiaan dari pertanian mendapat 
perhatian di Amerika Serikat, yaitu pada tahun 1908. 
Kajiannya bermula dari tulisan seorang pendeeta Kristen 
yang kondisi social ekonomi masyarakat pedesaan di 
bagian utara Amerika. Lewat tulisan itu mereka 
memecahkan persoalan yang timbul di pedesaaan akibat 
lahirnya industry, sehingga menyebabkan sebagian 
daerah pedesaan menjadi terbengkalai. Selain itu, 
berakhirnya masa penjelajahan daerah baru ke daerah 
Barat akhir abad 19. Pada tahun 1920-an, mata kuliah 
tentang persoalan kehidupan pedesaan mulai dikaji di 
berbagai universitas terutama di The American 
Sociological Society. 

 

2. Konsep dan Kajian Sosiologi Pedesaan 

Sosiologi Pedesaan dipahami sebagai penerapan 
teori-teori (umum) sosiologi dalam mempelajari 
masyarakat. Smith dan Zophf dalam Bahrein (1996) 
mengemukakan bahwa sosiologi pedesaan adalah 
sosiologi dari kehidupan pedesaan (sociologi of rural 
life). Studi ini adalah suatu pengetahuan yang sistematik 
sebagai hasil, penerapan metode ilmiah dalam upaya 
mempelajari masyarakat pedesaan, struktur dan 
organisasi sosialnya, sistem dasar masyarakat, dan 
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proses perubahan sosial yang terjadi. Pendapat Smith 
dan Zophf didukung oleh Wiriatmaja dimana sosiologi 
pedesaan adalah ilmu yang mencoba mengkaji 
hubungan anggota masyarakat di dalam dan antara 
kelompok-kelompok di lingkungan pedesaan. 

Sementara itu Rogers dkk dalam Bahrein (1996), 
melihat sosiologi pedesaan sebagai ilmu yang 
mempelajari prilaku spasial (fenomena) masyarakat 
dalam setting pedesaan yang berhubungan dengan 
kelompoknya. Sosiologi pedesaan lebih sering dipakai 
dalam pemecahan masalah masyarakat pedesaan. Oleh 
karena itu, studi ini lebih berorientasi pada proses 
perubahan sosial dan pemecahan masalah. 

Tidak jauh berbeda jauh dengan Galeski (1972), 
sosiologi pedesaan disebutnya sebagai studi yang 
cenderung deskriptif, karena pedesaan merupakan 
daerah pertanian, terdapat pola-pola pertanian dan 
bertani, kehidupan keluarga di desa, tingkat kehidupan 
dan perkembangan penduduknya, struktur sosial yang 
berhubungan dengan pekerjaan, lembaga-lembaga 
pedesaan, adat dan kebiasaan penduduk dan 
sebagainya. Bahkan dewasa ini sosiologi pedesaan ada 
yang menganggap sama dengan sosiologi pertanian 
(sociology of agriculture). Namun keduanya memiliki 
perbedaan, yaitu sosiologi pertanian cenderung 
memfokuskan upaya sosiologi bagi masyarakat desa 
yang menggeluti pertanian saja. Sedang sosiologi 
pedesaan menekankan studinya pada masyarakat 
pedesaan tanpa mempersoalkan hubungan mereka 
dengan usaha tani. Karena banyaknya masyarakat desa 
yang tidak lagi secara lansung terlibat pada sektor 
primer, tetapi sudah berkembang ke sektor sekunder. 
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3. Pengertian Pedesaan 
Kata “pedesaan” sepadan dengan kata rural dalam 

bahasa Inggris. Dalama pemakainnya sehari-hari definisi 
dari perkataan tersebut sulit dikemukakan secara utuh, 
karena konsep pedesaan berbeda dari satu kawasan ke 
kawasan lain, dan berbeda pula dari satu negara ke 
negara lain. Dari segi geografis, Bintarto (1989) 
mengemukakan bahwa desa adalah suatu hasil 
perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan 
lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu dapat dilihat 
pada unsur-unsur fisiografi, sosial dan ekonomi, politik 
dan kultural yang saling berinteraksi antara unsur 
tersebut dan juga dalam hubunganya dengan daerah-
daerah lain. Sementara itu Sutardjo Kartohadikusumo 
menyatakan bahwa desa adalah satu kesatuan hukum 
dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang 
berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. 

Paul H. Landis dalam Jefta (1995) mencoba 
memberikan batasan pengertian pedesaan sebagai 
berikut; 

1. Untuk maksud statistik, pedesaan adalah suatu tempat 
dengan jumlah penduduk kurang dari 2.500 orang  

2. Dari kajian psikologi sosial, pedesaan adalah daerah 
dimana pergaulan masyarakatnya ditandai oleh derajat 
intimitas yang tinggi  

3. Dari kajian ekonomi, pedesaan adalah daerah dimana 
pusat perhatiannya pada bidang perhatian.  

Di Indonesia, batasan Landis kurang tepat dipakai, 
sebab jumlah penduduk satu desa di Jawa misalnya 
melebihi 11.445 orang, tetapi keadaannya masih bersifat 
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pedesaan. Sebaliknya, kondisi dikota-kota besarpun 
mencirikan sifat-sifat pedesaan. 

 
4. Sosiologi Pedesaan di Era Covid-19 

Wabah virus corona kini menjadi realitas sosial 
yang harus dihadapi masyarakat dunia, khususnya bagi 
bangsa Indonesia. Tidak dipungkiri bahwa dengan 
beredarnya kabar virus corona yang telah menjangkiti 
Indonesia berdampak pada sikap masyarakat yang 
menjadi lebih over-protektif terhadap lingkungan 
sekitarnya. Ketakutan terhadap virus corona akan 
memberikan pengaruh terhadap sikap sosial masing-
masing individu. Kita akan lebih mudah menaruh curiga 
pada orang yang batuk, bersin, atau terlihat pucat di 
sekitar lingkungan kita. Kita akan lebih cenderung 
memutuskan menjauh ketimbang menanyakan kabar 
atau sekadar menunjukkan bentuk kepedulian kecil 
lainnya. Asumsi-asumsi ini sifatnya memang masih 
spekulatif, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa 
ancaman virus corona ini tidak hanya akan merenggut 
kesehatan seseorang tetapi juga merenggut rasa sosial 
kita terhadap sesama. 

Ketidakmampuan kita dalam mengelola rasa curiga, 
takut, sikap over-protektif dalam merespons isu corona 
ini memiliki potensi untuk merusak hubungan sosial 
dengan individu lain. Apalagi, jika kita hidup dan aktif 
dalam lingkungan pergaulan di kantor, sekolah, 
masyarakat, bahkan keluarga. Adalah hal yang 
manusiawi ketika kita mulai memberikan respons 
antisipatif dalam melihat situasi. Namun, ada etika sosial 
yang perlu dijunjung tinggi dan dipelihara agar hubungan 
dengan sesama tetap terjaga. Sebagai contoh, jika kita 
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tengah mengalami kondisi badan yang kurang fit segera 
berobat ke dokter. Segera gunakan alat proteksi diri 
seperti masker jika hendak bersosialisasi kendati dokter 
tidak memberi diagnosis positif corona atau penyakit 
parah lainnya. Selain itu, kita juga perlu memiliki inisiatif 
untuk mengurangi interaksi bersentuhan dengan orang 
lain seperti berjabat tangan dan berpelukan. 

Hal ini dilakukan sebagai upaya “sadar diri” dan 
memastikan orang lain aman dan nyaman bersama kita. 
Lain halnya jika kita dalam kondisi sehat dan 
menemukan orang di sekitar kita yang terlihat tidak baik-
baik saja. Etika sosial kita terhadap mereka bisa 
ditunjukkan dengan membujuk mereka untuk pergi ke 
klinik atau rumah sakit terdekat untuk periksa, atau 
sekadar bertanya kabar dan memberikan nasihat secara 
baik untuk menjaga kesehatan. Tindakan-tindakan 
sederhana tersebut kita lakukan dengan tetap menjaga 
kehati-hatian. Hal ini dilakukan sebagai wujud antisipasi 
kolektif, tindakan melindungi diri dengan memastikan 
orang-orang di sekitar kita juga terlindungi. Sikap seperti 
ini adalah cermin dari etika sosial kita terhadap sesama, 
bahkan dalam kondisi genting sekalipun. Wabah corona 
menjadi ketakutan kita bersama. Namun, jangan sampai 
wabah ini merenggut cara kita memanusiakan sesama. 
Selain mengedepankan aspek materiil seperti menjaga 
perilaku hidup sehat, mengenakan masker, berolahraga 
rutin, dan asupan bergizi, aspek non materiil juga perlu 
dipelihara seperti etika sosial kita terhadap sesama yang 
tercermin dari sikap peduli, saling pengertian, dan aware 
dengan lingkungan sosial kita. 

Corona mungkin bisa merenggut nyawa manusia, 
tetapi ada satu hal yang tidak bisa direnggut olehnya; 
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kemanusiaan. Sebenarnya rasa cemas dan ketakutan 
pada diri masyarakat atas wabah virus corona adalah hal 
yang manusiawi. Namun hal ini jika tidak diatasi, secara 
sosiologis akan menimbulkan disorganisasi dan disfungsi 
sosial di masyarakat. Perlu dipahami, ciri otentik dari 
masyarakat adalah kedinamisan dalam perubahan di 
tatanan sosialnya saat mendapat stimulus tertentu – 
dalam hal ini rasa takut atas wabah virus corona. Kondisi 
perubahan ini bersifat interpenden. Artinya, sulit untuk 
dapat membatasi perubahan–perubahan pada 
masyarakat karena masyarakat merupakan mata rantai 
yang saling terkait. Oleh karena itulah, diorganisasi dan 
disfungsi sosial menjadi suatu keniscayaan. 

Disorganisasi pada masyarakat akan mengarah 
pada situasi sosial yang tidak menentu. Sehingga dapat 
berdampak pada tatanan sosial di masyarakat. Wujud 
nyatanya berupa prasangka dan diskriminasi. Hal ini bisa 
kita lihat bagaimana reaksi masyarakat saat ada warga 
Indonesia positif terjangkit virus corona. Misalnya, ada 
masyarakat yang mulai membatasi kontak sosialnya 
untuk tidak menggunakan angkutan umum, transportasi 
online, dan menghindari berinteraksi diruang sosial 
tertentu (seperti pasar dan mall) karena kuatir tertular 
virus corona. Prasangka masyarakat ini tentu memiliki 
alasan logis. Sebab dalam perspektif epidemiologi, 
terjadinya suatu penyakit atau masalah kesehatan 
tertentu disebabkan karena adanya keterhubungan 
antara pejamu (host) – dalam hal ini manusia atau 
makhluk hidup lainnya, penyebab (agent) – dalam hal ini 
suatu unsur, organisme hidup, atau kuman infektif yang 
dapat menyebabkan terjadinya suatu penyakit, serta 
ingkungan (environment) – dalam hal ini faktor luar dari 
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individu yang dapat berupa lingkungan fisik, biologis, dan 
sosial. kondisi keterhubungan antara pejamu, penyebab 
dan lingkungan adalah suatu kesatuan yang dinamis yang 
jika terjadi gangguan terhadap keseimbangan hubungan 
diantaranya, inilah yang akan menimbulkan kondisi sakit. 

Berawal dari prasangka, akhirnya dapat muncul 
sikap diskriminasi. Sikap diskriminasi yang paling nyata 
terjadi berupa kekerasan simbolik. seperti tidak mau 
menolong orang lain secara kontak fisik langsung dengan 
orang yang diduga terjangkit virus corona. Selain 
disorganisasi sosial, disfungsi sosial juga terjadi akibat 
rasa takut atas wabah virus corona. Disfungsi sosial 
membuat seseorang atau kelompok masyarakat tertentu 
tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya.individu 
sebagai makhluk sosial mulai membatasi kontak 
sosialnya dengan tidak mau menolong orang yang belum 
tentu positif terjangkit virus corona. 

Disfungsi sosial membuat individu justru 
mengalami gangguan pada kesehatannya. Dalam 
perspektif sosiologi kesehatan, kondisi sehat jika secara 
fisik, mental, spritual maupun sosial dapat membuat 
individu menjalankan fungsi sosialnya. Jika kondisi sehat 
ini terganggu – dalam kasus ini terganggu sosialnya. 
Tentu individu ini dinyatakan sakit. Kondisi sakit di sini 
sebagaimana yang dikemukakan Talcott Parsons (1951) 
dalam bukunya “The Social System”, bahwa ia tidak 
setuju dengan dominasi model kesehatan medis dalam 
menentukan dan mendiagnosa individu itu sakit. Bagi 
Parsons, sakit bukan hanya kondisi biologis semata, 
tetapi juga peran sosial yang tidak berfungsi dengan 
baik. Parsons melihat sakit sebagai bentuk perilaku 
menyimpang dalam masyarakat. Alasannya karena orang 
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yang sakit tidak dapat memenuhi peran sosialnya secara 
normal dan karenanya menyimpang dari norma 
merupakan suatu yang konsensual. Lalu apa wujud 
kondisi sakit secara sosial ini? Diorganisasi dan disfungsi 
sosial. 

Terjadinya diorganisasi dan disfungsi sosial akan 
memicu efek bola salju (snowball effect) pada sektor 
kehidupan lainnya. Efek paling nyata adalah bidang 
ekonomi. Dampak dari diorganisasi dan disfungsi sosial 
karena wabah virus corona, membuat individu atau 
kelompok masyarakat mengalami penurunan 
produktivitas kegiatan ekonominya. Mulai dari kegiatan 
produksi, hingga kegiatan konsumtif. Penurunan 
produktivitas kegiatan ekonomi warga negara akan 
berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi negara. 
Maka untuk itu, perlu upaya yang terintegrasi dalam 
pendekatan penanganan wabah virus corona ini. Wabah 
virus corona yang mempunyai dampak,menciptakan 
kematian, penyakit, kekurang nyamanan, kekurang-
puasan, serta kemelaratan. 

Dengan dampak yang ditimbulkan oleh wabah 
Virus ini yang sangat lah serius, Oleh karena itulah untuk 
menanggulangi wabah virus corona tidak hanya 
dilakukan dengan intervensi dibidang kesehatan saja, 
tetapi harus dilakukan secara terpadu (lintas sektoral), 
seperti melakukan Intervensi sosial Intervensi sosial 
dilakukan sebagai upaya mengantisipasi kondisi 
masyarakat yang disorganisasi dan disfungsi sosial. 
Dengan adanya intervensi sosial, diharapkan dapat 
memperbaiki fungsi sosial atau mencegah individu atau 
kelompok masyarakat tertentu mengalami disfungsi 
akibat fenomena wabah virus corona. Intervensi sosial 
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yang dapat dilakukan oleh negara, antara lain: 
memberikan pelayanan sosial, pelayanan fisik, pelayanan 
psikososial, pelayanan ketrampilan dalam mencegah 
agar tidak terjangkit virus corona atau ketrampilan hidup 
sehat, pelayanan spiritual, pelayanan pendampingan, 
pelayanan advokasi. 

 
5. Psikologi Sosial Pedesaan di Era Covid-19 

Dahulu entitas desa sering digambarkan sebagai 
teritori yang paling rentan terhadap wabah baik penyakit 
yang merusak fisik manusia ataupun wabah hama yang 
merusak komoditas pangan. Masyarakat desa di Pulau 
Jawa terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah telah akrab 
dengan "pagebluk" di kala wabah penyakit melanda dan 
istilah "paceklik" ketika komoditas pangan sulit tersedia. 
Sejarah di Indonesia menunjukkan berbagai macam 
penyakit telah mematikan kehidupan desa seperti kolera 
dan pes. Sejarah di ranah global juga memperlihatkan 
bahwa wabah seringkali muncul pertama kali di desa lalu 
merusak dengan cepat kehidupan warga desa. Virus 
ebola yang mewabah di Afrika sebenarnya merupakan 
sebuah nama sungai di sekitar desa Yambuku, Zaire yang 
penduduknya terinfeksi virus tersebut (CDC, 2018). 

Desa-desa di wilayah Alaska, Amerika Serikat juga 
menerima dampak buruk ketika Spanish Flu mewabah 
pada 1918-1919. Fakta sejarah wabah di Desa Eyam, 
Inggris 300 tahun lalu bahkan hingga hari ini menjadi 
pembelajaran kebijakan isolasi dan karantina (Massad et 
al., 2004). Desa Eyam mereka harus kehilangan 267 
warga desa, padahal jumlah total mereka sebelum 
wabah adalah 350 orang. Tentu, desa-desa di era masa 
kini seharusnya lebih kuat melawan pandemi dengan 
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sejarah panjang tersebut. Desa seringkali dimitoskan 
rawan dari berbagai ancaman terutama dari segi 
kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sebut saja masih 
ada anggapan masyarakat desa yang sakit-sakitan, 
terbelakang, dan miskin. Dalam konteks Indonesia 
mestinya anggapan tersebut sudah harus pudar ketika 
institusi desa menjadi desa yang telah memiliki sumber 
daya yang mumpuni. 

Tentu hari ini desa harus menjadi benteng untuk 
melindungi rakyat di tengah gempuran wabah yang 
datang terutama desa pasca implementasi UU Desa 
bersama limpahan dana desanya. Dalam konteks terkini 
pun entitas desa menjadi benteng dengan 
kebijakan microlockdown. Alhasil desa tetap menjadi 
entitas komunitas lokal yang krusial dalam masa new 
normal. Desa menunjukkan kekuatan mereka dengan 
melakukan lockdown mandiri untuk melawan balik 
wabah Covid-19. Mereka berani mendahului kebijakan 
sentral dari pemerintah pusat karena benar-benar 
memahami harapan dan kebutuhan masyarakatnya 
sendiri. Selain itu berbagai desa juga melakukan usaha-
usaha preventif untuk mempertahankan wilayahnya agar 
tetap steril dari wabah dan tetap memiliki daya tahan di 
tengah lesunya ekonomi akibat wabah. Mereka 
menggunakan sumber daya sendiri untuk melakukan 
pembagian jamu ke warga, memberikan sembako ke 
warga yang terdampak, penyemprotan desinfektan, 
mendirikan pos jaga untuk memantau pergerakan warga 
hingga membuat dan mendistribusikan masker buatan 
warga desa. 

Warga desa bukanlah penduduk yang kebal virus, 
namun mereka harus tetap memproduksi hasil pertanian 
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untuk menghidupi diri dan menyangga kehidupan kota. 
Sementara, hingga saat ini belum ada kebijakan yang 
terlihat mumpuni untuk menahan penyebaran pandemi. 
Kota besar istirahat sementara waktu hingga pandemi 
berlalu, sementara desa dipacu untuk tetap memutarkan 
sendi-sendi ekonomi supaya bahan pangan penyangga 
kehidupan tidak terhenti. Menghadapi beratnya beban 
ini, pemerintah membekali desa dengan protokol 
relawan desa lawan Covid-19. Sayangnya, protokol yang 
bersifat relawan ini tak ada tambahan anggaran khusus 
yang disematkan, karena relawan desa diharapkan dapat 
diatur bekerja tanpa digaji. Protokol ini digulirkan 
melalui Permen Desa, PDT, dan Transmigrasi No. 8/2020 
untuk menjaga dua komponen krusial, yaitu 
memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui PKTD dan 
penguatan kesehatan masyarakat desa mencegah 
penyebaran Covid-19. 

Melalui relawan desa lawan Covid-19 diharapkan 
mampu mendukung penyebarluasan kebijakan 
pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus 
secara terorganisir hingga desa. Relawan desa 
merupakan bagian dari pemerintah desa ditambah 
pendamping yang ada di desa, tokoh masyarakat, karang 
taruna, PKK, serta kader desa lainnya. Ada sepuluh tugas 
yang diatur oleh pemerintah yang bisa dilaksanakan oleh 
relawan. Kesepuluh tugas yang praktis tanpa bekal biaya 
itu hanya berharap menunggu peralihan sebagian 
anggaran dari dana desa yang telah digunakan untuk 
padat karya. Kesepuluh tugas relawan tersebut (1) 
Memberikan edukasi ke masyarakat tentang Covid-19; 
(2) Mendata penduduk rentan sakit; (3) Menyiapkan 
Ruang Isolasi Covid-19 di sesa; (4) Menyemprotkan 
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disinfektan dan menyediakan tempat cuci tangan dengan 
sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan di 
tempat umum; (5) Menyediakan alat kesehatan untuk 
deteksi dini, perlindungan, dan pencegahan penyebaran 
wabah yang dikoordinasikan dengan Puskesmas atau 
tenaga-tenaga kesehatan di pedesaan; (6) Menyediakan 
alat deteksi dini non medis berupa daftar isian/formulir 
sebagai pedoman wawancara atau yang diisi oleh warga 
sebagaimana contoh terlampir; (7) menyediakan 
informasi nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor 
telepon ambulans, dan lain-lain; (8) mendirikan Pos Jaga 
Gerbang Desa (24 jam); (9) Memastikan tidak ada 
kerumunan banyak orang; (10) Penyiapan dan 
penanganan logistik untuk kepentingan warga desa yang 
menjalani isolasi serta penyiapan logistik untuk situasi 
dan kondisi yang darurat, baik melalui BUMDes, 
lumbung desa, dan lain-lain. 

Dengan aturan ini, relawan komunitas desa 
menjadi penyangga kota. Pertama, menangani pemudik 
yang pulang kampung dengan potensi virus Covid-19 
yang dibawanya. Kedua, menjaga kesehatan warga 
melalui menjaga kebersihan dan jaga jarak, namun 
bukan menghentikan aktivitas seperti yang berlangsung 
di kota. Ketiga, menjaga ketahanan pangan tidak hanya 
bagi desa sekaligus menyangga kehidupan kota yang 
tengah tertidur. Melaksanakan aturan ini, relawan desa 
dapat memanfaatkan infrastruktur sosial yang telah 
berdiri atau kegiatan yang telah membudaya di warga 
desa. Romer (2012) menegaskan bahwa infrastruktur 
sosial bermanfaat dalam proses pembangunan. 
Infrastruktur sosial ini merupakan endowment atau hal 
yang sudah melekat di dalam suatu komunitas terkecil 
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seperti desa. Untuk kasus di Indonesia, infrastruktur 
sosial tercermin pada Data Potensi Desa (Podes) 2018. 

Relawan desa memiliki modal infrastruktur sosial 
yang dapat digerakkan, meski terkendala anggaran desa 
yang terbatas. Seperti pembuatan ruang isolasi dapat 
mengalihfungsikan poskesdes di 35.750 desa. 
Sementara, pendirian pos jaga yang dapat dilakukan 
secara gotong royong atau memanfaatkan pos 
keamanan lingkungan (poskamling) telah tersedia di 
46.752 desa. Bahkan, 38.702 desa mengaktifkan sistem 
keamanan lingkungan berasal dari inisiatif warga, seperti 
portal desa. Selain itu, penyiapan logistik untuk warga 
sedang mengalami musibah pada dasarnya sudah 
menjadi kebiasaan di desa dalam bentuk gotong royong. 
Relawan desa hanya perlu membangkitkan pelaksanaan 
kegiatan ini melalui RT/RW. Kegiatan ini ada di 67.760 
desa yang warganya sebagian besar warga terlibat. 

Pada kegiatan sosialisasi, relawan desa dapat 
melibatkan tenaga kesehatan yang tinggal di desa untuk 
sosialisasi pandemi Covid-19. Rata-rata ada 5 orang 
tenaga kesehatan yang tinggal di desa, mulai dari tenaga 
kesehatan masyarakat, perawat, bidan, hingga dokter. 
Tenaga kesehatan akan lebih mudah mensosialisasikan 
program pencegahan Covid-19 sesuai protokol 
kesehatan WHO. Semua infrastruktur sosial ini dapat 
dijadikan amunisi awal, mengingat keterbatasan 
anggaran yang tersedia di desa. Selanjutnya, memastikan 
protokol desa lawan Covid-29 dapat berjalan, Ketua 
Gugus Tugas di Pemerintahan Tingkat II, yaitu Bupati dan 
Wali Kota perlu mengkoordinasikan semua relawan desa 
di wilayahnya. Gugus tugas ini telah diatur melalui 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 
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2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Koordinasi ini 
untuk memastikan desa kuat menghadapi pandemi, 
sekaligus memastikan perekonomian tetap berjalan dan 
pertanian tetap diproduksi untuk menyangga ketahanan 
pangan semua lini. 

Sekarang, sendi-sendi ekonomi masing-masing 
wilayah telah dibebankan pada desa dengan segala 
kekurangan. Dengan protokol relawan desa yang telah 
disiapkan, semoga dapat menahan penyebaran Covid-19 
melalui transmisi lokal. Pada kondisi ini, sebaiknya 
pemerintah (melalui Ketua Gugus Tugas) perlu menjamin 
bahwa protokol relawan desa ini dapat menguatkan 
warga desa melawan pandemi. Jika tidak, meski telah 
diterapkan dengan ketat, menjadikan warga desa 
semakin rentan seperti tanpa perlindungan. Karena 
pemerintah telah memaksakan perekonomian desa 
harus tetap berjalan untuk menyangga kehidupan 
perkotaan yang tengah diistirahatkan. 

Desa semakin terbebani saat pandemi Covid-19 
terjadi, terlebih dengan pulangnya pekerja urban yang 
telah sampai di kampung halaman karena membawa 
kecemasan terjadinya transmisi lokal virus corona. 
Sekarang, kota besar telah banyak dikunci dengan 
pembatasan sosial berskala besar (PSBB), berbeda 
dengan desa yang digenjot perekonomiannya, terus 
berjalan dengan realokasi stimulus fiskal. Sekarang, desa 
menghadapi Covid-19 dengan dua penguatan dari 
pemerintah, yakni penguatan pembangunan desa untuk 
kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan penguatan 
kesehatan masyarakat. 
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6. Analisis SWOT 
Analisis SWOT adalah indifikasi berbagai faktor 

secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahan. 
Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat 
memaksimalkan kekuatan (sterngths) dan peluang 
(opportunities), namun secara bersamaan dapat 
meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman 
(threats). Analisis SWOT merupakan salah satu 
instrument analisi yang ampuh apabila digunakan 
dengan tepat telah diketahui pula secara luas bahwa 
“SWOT merupakan akronim untuk kata-kata strenghs 
(kekuatan), weaknesses (kelmahan), opportunities 
(peluang) dan htreats (ancaman). 

Analisis SWOT diartikan sebagai evaluasi terhadap 
keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan 
ancaman. Analisis SWOT merupakan salah satu 
instrumen analisis lingkungan internal dan eksternal 
perusahaan yang dikenal luas. Analisis ini didasarkan 
pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan 
meminimalkan kelemahan dan ancaman. Bila diterapkan 
secara akurat, asumsi sederhana ini mempunyai dampak 
yang besar atas rancangan suatu strategi yang berhasil. 
Fungsi dari Analisis SWOT adalah untuk mendapatkan 
informasi dari analisis situasi dan memisahkannya dalam 
pokok persoalan internal (kekuatan dan kelemahan) dan 
pokok persoalan eksternal (peluang dan ancaman). 
Analisis SWOT tersebut akan menjelaskan apakah 
informasi tersebut berindikasi sesuatu yang akan 
membantu perusahaan mencapai tujuannya atau 
memberikan indikasi bahwa terdapat rintangan yang 
harus dihadapi atau diminimalkan untuk memenuhi 
pemasukan yang diinginkan. 
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Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor 
secara systematis untuk merumuskan strategi 
perusahaan, analisis ini didasarkan pada logika yang 
dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang 
(opportunities), namun secara bersamaan dapat 
menimbulkan kelemahan (weaknesses)dan ancaman 
(threat). Proses pengambilan keputusan strategis selalu 
berkaitan dengan pengembangangmisi, tujuuan, dan 
strategi, dan kebijan dari perusahaan. Dengan demikian 
perecanaan strategi (strategic planner) harus 
menganalisi faktor-faktor strategis perusahaan 
(kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam 
kondisi yang ada disaat ini. Hal ini disebut dengan 
analisis situasi. Model yang paling popular untuk analisis 
situasi adalah analisi SWOT. Sedangkan menurut 
Sondang P Sinagian, ada pembagian faktor-faktor 
strategis dalam analisi SWOT yaitu: 

a) Faktor berupa kekuatan 
Yang dimaksud dengan faktor-faktor kekuatan yang 
dimiliki oleh suatu perusahaan termasuk satuan-
satuan bisnis didalamnya adalah antara lain 
kompetisi khusus yang terdapat dalam organisasi 
yang berakibat pada pemilkikan keunggulan 
komparatif oleh unit usaha dipasaran. Dikatakann 
demikian karena satuan lembaga memilki sumber 
keterampilan, produk andalan dan sebagainya yang 
membuatnya lebih kuat dari pada pesaing dalam 
memuaskan kebutuhan pasar yang sudah dan 
direncanakan akan dilayani oleh satuan usaha yang 
bersangkutan. 
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b) Faktor kelemahan 
Yang dimaksud dengan kelamhan ialah keterbatasan 
atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan, 
dan kemampuan yang menjadi penghalang serius 
bagi penampilan kinerja organisasi yang 
memuaskan. 

c) Faktor peluang 
Definisi peluang secara sederhana peluang ialah 
berbagai situasi lingkuangan yang menguntungkan 
bagi suatu lembaga. 

d) Faktor ancaman 
Pengertian ancaman merupakan kebalikan 
pengertian peluang yaitu faktor-faktor lingkungan 
yang tidak menguntungkan suatu lembaga jika jika 
tidak diatasi ancaman akan menjadi bahaya bagi 
satuan lembaga yang bersangkutan baik untuk masa 
sekarang maupun dimasa depan. 
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BAB V 
LUARAN KKN 

 

 
A. Artikel Ilmiah PKM 

Artikel ilmiah pengabdian kepada masyarakat 
adalah tulisan yang berisi hasil kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat dalam bentuk model, konsep, dan 
implementasinya dalam rangka peningkatan partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan 
masyarakat atau pelaksanaan pengabdian kepada 
masyarakat. Peserta KKN diwajibkan membuat artikel 
ilmiah secara individu. Artikel ilmiah dibuat dengan 
memilih satu kegiatan di lapangan selama KKN yang 
memiliki nilai keterbaharuan dan kebermanfaatan yang 
berkelanjutan bagi masyarakat. 

Artikel ditulis mengikuti template yang sudah 
disediakan. Sistematika penulisan meliputi judul, nama 
penulis, instansi perguruan tinggi, abstrak dalam bahasa 
Inggris dan Indonesia, pendahuluan, metode 
pelaksanaan, hasil dan pembahasan, kesimpulan, ucapan 
terima kasih, dan daftar pustaka. Template artikel 
pengabdian masyarakat dapat diunduh pada halaman 
website lppm.unisda.ac.id. 

 
B. Proposal PKM Untuk Mahasiswa 

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) adalah 
usulan kegiatan yang dilakukan mahasiswa dengan 
tujuan agar mahasiswa mencapai level kreatif dengan 
melibatkan faktor pikiran (kognitif), perasaan (afektif), 
dan keterampilan (psikomotorik). Setiap mahasiswa 
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diwajibkan membuat 1 (satu) PKM sebagai syarat 
kelulusan KKN. Terdapat beberapa jenis PKM sebagai 
berikut : 

a. Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Penelitian 
(PKM-P) 

b. Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Kewirausahaan 
(PKM-K) 

c. Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian 
Kepada Masyarakat (PKM-M) 

d. Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Penerapan 
Teknologi (PKM-T) 

e. Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Karsa Cipta 
(PKM-KC) 

f. Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Gagasan 
Tertulis (PKM-GT) 

g. Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Artikel Ilmiah 
(PKM-AI) 

h. Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Penelitian 
(PKM-P) 

i. Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Gagasan 
Futuristik Konstruktif (PKM-GFK) 

 

1. Ketentuan Umum 

Setiap mahasiswa diwajibkan membuat 1 (satu) 
PKM sebagai syarat kelulusan KKN. Tema PKM 
disesuaikan dengan kondisi kegiatan KKN di lapangan. 
Penyusunan PKM dikonsultasikan dengan DPL. PKM 
bertujuan  untuk  menumbuhkan  empati  mahasiswa  
kepada  persoalan yang  dihadapi  masyarakat  
melalui  penerapan  iptek  kampus  yang  menjadi 
solusi tepat bagi persoalan atau kebutuhan 
masyarakat yang tidak berorientasi pada profit.  
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Perencanaan dan pelaksanaan yang melibatkan mitra, 
dapat berasal dari pemerintah desa, karang taruna, 
gabungan kelompok tani, dan organisasi lainnya yang 
memiliki peran dalam masyarakat. Diperlukan Surat 
Pernyataan Kesediaan Bekerjasama antara Pengusul 
dan kelompok masyarakat calon mitra. 

Pengajuan secara individu dengan usulan 
anggaran biaya sesuai pada Buku Pedoman PKM. 
Tema KKN bersifat bebas, dapat sesuai atau tidak 
sesuai dengan program studi mahasiswa. Luaran 
wajib jika proposal PKM didanai adalah berupa 
laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah 
pengabdian masyarakat dan atau produk program. 

 
2. Sistematika Penulisan 

Sistematika penyusunan proposal PKM dapat 
diunduh pada halaman website LPPM UNISDA. Huruf 
Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 
spasi, ukuran kertas A-4, margin kiri 4 cm, margin 
kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm. 
Halaman kelengkapan sampul sampai dengan daftar 
isi diberi nomor halaman dengan huruf: i, ii, iii,.. dst., 
yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Halaman 
utama yang dimulai dari pendahuluan sampai dengan 
lampiran diberi nomor halaman dengan angka arab: 
1, 2, 3,….dst, yang diletakkan pada sudut kanan atas. 
Komposisi penulisan terdiri dari isian kelengkapan 
(sampul dan pengesahan), halaman utama (daftar isi, 
halaman inti dan lampiran), dan halaman inti 
(pendahuluan, gambaran umum masyarakat sasaran, 
biaya dan jadwal kegiatan, daftar pustaka) maksimum 
10 (sepuluh) halaman. Sistematika penyusunan 
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proposal dapat di download di website 
lppm.unisda.ac.id. 

 
3. Proposal PKM Untuk Dosen 

Dosen Pembimbing Lapang (DPL) diwajibkan 
membuat satu proposal pengabdian masyarakat dari 
jenis skema Program Kemitraan Masyarakat (PKM) atau 
Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS). Tema 
proposal dapat disusun berdasarkan hasil analisis kondisi 
kegiatan KKN di lapangan. Penulisan proposal PKM dan 
PKMS berdasarkan Panduan Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat Edisi XII (Edisi Revisi 2019) yang 
dikeluarkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian 
Masyarakat. Perbedaan antara PKM dan PKMS terutama 
terletak pada klaster perguruan tinggi pengusul. PKMS 
adalah skema khusus dalam upaya mendorong 
meningkatnya pelibatan dosen perguruan tinggi klaster 
binaan dalam bentuk skema Program Kemitraan. Skema 
PKMS memberikan stimulasi PT dalam klaster kurang 
memuaskan (binaan) untuk dapat meningkatkan kinerja 
pengabdian kepada masyarakat  di perguruan tingginya. 
PKM adalah skema yang dapat diikuti oleh semua klaster 
perguruan tinggi mulai dari unggul, sangat bagus, 
memuaskan dan kurang memuaskan (binaan). 
Sistematika penyusunan proposal bisa di download di 
website lppm.unisda.ac.id. 
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BAB VI 
PELAPORAN DAN PENILAIAN 

 
 

A. Pelaporan 
Laporan KKN yang harus disusun mahasiswa KKN 

ada tiga macam dan satu untuk DPL: (1) Laporan Individu, 
(2) Artikel Ilmiah (3) Proposal PKM Mahasiswa, dan (4) 
Proposal PKM Dosen. 

 
1. Laporan Individu 

Laporan individu merupakan laporan yang 
dibuat oleh setiap mahasiswa yang melaksanakan 
kegiatan lapangan didesa selama KKN. Penyusunan 
laporan individu ini mengikuti ketentuan berikut. 
a. Sistematika laporan individu terdiri atas halaman 

judul, halaman pengesahan, dan laporan 
kegiatan harian. 
1) Halaman Judul (Lampiran xxxx) 

Halaman judul berisi tempat KKN, logo 
Unisda, nama penyusun yang disertai NIM 
dan prodi. 

2) Halaman Pengesahan (Lampiran xxxx) 
Halaman pengesahan berisi tanggal 
pengesahan yang ditandatangani oleh Kepala 
Desa (disertai stempel) dan dosen 
pembimbing lapangan. 

3) Laporan Kegiatan Harian (Log Book) 
(Lampiran xxxx) 
Laporan kegiatan harian berupa berita dalam 
bentuk foto atau video tentang 
pelaksanaan/hasil program yang 
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dilaksanakan dengan disertai deskripsi 
kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa 
selama KKN. 

b. Laporan kegiatan harian (log book) ditulis tangan 
dengan tinta hitam. 

 
2. Artikel Ilmiah  

Peserta KKN membuat artikel ilmiah sesuai 
dengan bidang yang dipilih dan memiliki keterbaruan 
(novelty) tentunya, serta memiliki kebermanfaatan. 
Artikel ilmiah tematik covid-19 ini ditulis mengikuti 
template yang sudah disediakan yang memuat judul, 
nama penulis, nama perguruan tinggi, abstrak dalam 
bahasa Inggris dan Indonesia, pendahuluan, metode 
pelaksanaan, hasil dan pembahasan, kesimpulan, 
ucapan terima kasih, daftar pustaka. Template artikel 
ilmiah bisa di download di website lppm.unisda.ac.id. 

 
3. Proposal PKM Mahasiswa 

Proposal PKM Mahasiswa ini dibuat sebagai 
laporan akhir KKN. Sistematika penyusunan proposal 
bisa di download di website lppm.unisda.ac.id. 

 
4. Proposal PKM DPL  

Proposal PKM DPL ini dibuat sebagai laporan 
akhir KKN. Sistematika penyusunan proposal bisa di 
download di website lppm.unisda.ac.id. 

 
Catatan: 
Seluruh pelaporan diserahkan kepada DPL masing-masing 
dengan ketentuan sebagai berikut. 
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a) Laporan individu yang diserahkan harus yang asli dan 
terjilid. 

b) Artikel ilmiah diserahkan dalam bentuk soft copy dan 
hard copy (terjilid rapi) rangkap dua. 

c) Proposal PKM Mahasiswa dalam bentuk soft copy dan 
hard copy (terjilid rapi) rangkap dua. 

d) Proposal PKM Dosen dalam bentuk soft copy dan hard 
copy (terjilid rapi) rangkap dua. 

e) Seluruh laporan digunakan sebagai bahan presentasi 
setelah pelaksanaan KKN.   

 
B. Penilaian 

Penilaian PPK terdiri atas panitia KKN, DPL, dan 
kepala desa. Dalam memberikan penilaian, DPL dapat 
pelaporan yang dibuat mahasiswa selama KKN. 
1. Komponen Penilaian 

Komponen penilaian meliputi empat 
komponen: (1) pendidikan dan pelatihan (diklat KKN), 
(2) laporan rencana kegiatan (program kerja), (3) 
kegiatan lapangan, (4) penyusunan laporan (laporan 
individu, kelompok dan luaran KKN). 
a. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 

Aspek yang dinilai meliputi hal-hal berikut : 
1) Keikutsertaan via Zoom 
2) Sikap Peserta (disiplin, tenggang rasa, saling 

menghormati, jujur, mandiri, dan 
demokratis) 

3) Keaktifan dalam pelatihan (mengemukakan 
pendapat/bertanya). 

Penilaian pada komponen ini dilakukan oleh DPL 
dan Sie. Evaluasi. 
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b. Penyusunan Program Kerja 
Aspek yang dinilai meliputi hal-hal berikut : 
1) Kedalaman/ketajaman dalam menyusun 

analisis 
2) Ketepatan dalam memanfaatkan sumber 

daya masyarakat 
3) Ketepatan dalam menyusun jadwal kegiatan 
4) Ketepatan dalam menentukan sasaran dan 

strategi pelaksanaan  
Penilaian pada komponen ini dilakukan oleh DPL 
dan Sie. Evaluasi. 

 
c. Kegiatan Lapangan 

Aspek yang dinilai meliputi hal-hal berikut : 
1) Kehadiran dan keaktifan kegiatan di 

lapangan   
2) Inovasi dan kreativitas dalam 

mengimplementasikan program kerja di 
lapangan 

3) Sikap peserta (disiplin, tanggung jawab, jujur, 
demokratis, saling menghormati, menjaga 
nama baik almamater) di lapangan 

4) Hasil pelaksanaan program kerja 
Penilaian pada komponen ini dilakukan oleh DPL 
dengan mempertimbangkan masukan dari kepala 
desa/dusun dan teman sejawat. 

 
d. Penyusunan laporan   

Aspek yang dinilai meliputi hal-hal berikut : 
1) Ketepatan waktu menyerahkan laporan 
2) Kesesuaian sistematika laporan baik individu, 

artikel ilmiah, maupun proposal PKM 
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3) Kualitas isi laporan  
4) Keorsinilan laporan 
5) Inovasi dan kreatifitas hasil laporan 

(keterbaharuan dan kebermanfaatan 
berkelanjutan)  

6) Penguasaan materi (ketika presentasi) 
7) Sikap ilmiah (ketika presentasi) 

Penilaian pada komponen ini dilakukan oleh DPL 
 
2. Pengolahan Nilai 

Penilaian pada tiap-tiap komponen 
menggunakan rentang 0 – 100. Adapun bobot 
penilaian tiap-tiap komponen penilaian KKN 
ditentukan sebagai berikut : 
a. Kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) 

dengan bobot 20% 
b. Penyusunan rencana kegiatan (program kerja) 

dengan bobot 10% 
c. Pelaksanaan kegiatan lapangan dengan bobot 

50% 
d. Penyusunan laporan akhir dan luaran KKN 

dengan bobot 20% 
Berdasarkan komponen penilaian KKN dan 
pembobotannya, maka penghitungan nilai akhir KKN 
ditentukan dengan menggunakan rumus :  

 
2 5 2

10

PL RK KL LA
NA

  
  

Keterangan :  
NA   : Nilai akhir KKN 
PL   : Pendidikan dan Pelatihan  (diklat KKN) 
RK   : Rencana kegiatan (program kerja)  
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KL   : Kegiatan lapangan 
LA   : Laporan akhir (laporan individu, artikel ilmiah 
dan Proposal PKM) 

 
3. Konversi Nilai dan Ketentuan Kelulusan 

Setelah dilakukan perhitungan nilai akhir KKN 
dalam rentang 0 – 100, penentuan nilai dalam 
rentang 0 – 4 dan ketentuan kelulusan program KKN 
ditetapkan sebagai berikut : 

Rentang 

0–100 

Rentang 

0–4 
Huruf Keterangan 

91–100 

81–90 

74–80 

67–73 

61–66 

54–60 

47–53 

0–46 

4,00 

3,75 

3,50 

3,00 

2,50 

2,00 

1,00 

0,00 

A 

A- 

B+ 

B 

C+ 

C 

D 

E 

Lulus 

Lulus 

Lulus 

Lulus 

Lulus 

Lulus 

Tidak Lulus 

Tidak Lulus 
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Lampiran 1 

INSTRUMENT EVALUASI KKN 2019 

UNIVERSITAS DARUL ULUM LAMONGAN 

 
Nama Mahasiswa : ............................................... 
NIM   : ............................................... 
Prodi/ Fakultas  : ......................../...................... 
Lokasi KKN  : ................................................ 
 
A. Pendidikan dan Pelatihan 

No Pendidikan dan Pelatihan 
Skor 

1 2 3 

1 Keikutsertaan Via Zoom    

2 Sikap peserta    

3 Keaktifan dalam pelatihan    

Jumlah  

 

 

 
B. Penyusunan Program Kerja 

No Komponen Penilaian 
Skor 

1 2 3 

1 Kedalaman/ketajaman dalam menyusun 
analisis 

   

2 Ketepatan dalam memanfaatkan sumber 
daya masyarakat 

   

3 Ketepatan dalam menyusun jadwal    

4 Ketepatan dalam menentukan sasaran dan 
strategi pelaksanaan. 

   

Jumlah  
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C. Kegiatan Lapangan 

No Komponen Penilaian 
Skor 

1 2 3 

1 Kehadiran dan keaktifan di lapangan    

2 Inovasi dan kreativitas dalam 
mengimplementasikan program kegiatan di 
lapangan 

   

3 Sikap di lapangan     

4 Hasil pelaksanaan program kerja    

Jumlah  
 

 

 

 

D. Penyusunan Laporan dan Presentasi 

No Komponen Penilaian 
Skor 

1 2 3 

1 Ketepatan waktu menyerahkan laporan    

2 Kesesuaian sistematika laporan baik 
individu, artikel ilmiah, proposal PKM 

   

3 Kualitas isi laporan    

4 Keorisinilan laporan    

5 Inovasi dan kreativitas hasil laporan    

6 Penguasaan materi (ketika presentasi)    

7 Sikap ilmiah (ketika presentasi)    

Jumlah  

 

 

 
Keterangan Skor : Lamongan,  .......................... 

3  = Baik / Disiplin/ Aktif Dosen Pembimbing Lapangan 

2  = Cukup Baik / Cukup Disiplin / Cukup Aktif 

1  = Kurang Baik / Kurang Disiplin / Kurang Aktif 
 --------------------------- 
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Lampiran 2 

ARTIKEL HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
(FONT TIMES NEW ROMAN  [HEADINGS]  

DAN MAKSIMUM 12 KATA) 
 

Penulis1¹, Penulis2², Penulis3³, Penulis4⁴, Penulis5⁵ 

 

¹Nama Perguruan Tinggi. Email: penulis1@gmail.com 
2Nama Perguruan Tinggi. Email: penulis2@gmail.com 
3Nama Perguruan Tinggi. Email: penulis3@gmail.com 
4Nama Perguruan Tinggi. Email: penulis4@gmail.com 
5Nama Perguruan Tinggi. Email: penulis5@gmail.com 

(jika dalam perguruan tinggi yang sama, ditulis cukup satu) 

 
ABSTRACT 

Abstract must be written in two version (Eng and Ind) and folowing 
this format. The abstract consist of background, purpose, method and 
result of the program. The words are no more than 200 words in Times 
New Roman (Headings) style with 11 font size, single spacing, italized in a 
single paragraph. 

Keywords: you can list 3-5 keywords seperated with coma. (in Times New 
Roman (Headings) with 10 font size, single spacing and italized) 

 

 
ABSTRAK 

Abstrak ditulis dalam Bahasa Inggris dan Indonesia seperti format 
ini dan berisikan: intisari dari latar belakang kegiatan PKM, tujuan 
kegiatan, metode pelaksanaan kegiatan, dan hasil kegiatan. Abstract 
ditulis tidak lebih dari 200 kata dengan Times New Roman  (Headings) 
ukuran 10, spasi tunggal, cetak miring dan dalam satu paragraf. 

Kata Kunci: Maksimum 5 kata kunci, dipisah dengan koma. (Font Times 
New Roman  [Headings]10 spasi tunggal, dan cetak miring) 

 

mailto:penulis1@gmail.com
mailto:penulis2@gmail.com
mailto:penulis3@gmail.com
mailto:penulis4@gmail.com
mailto:penulis5@gmail.com


 

 

  Materi Diklat DPL KKN 2020 | 53  

PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan berisi paparan masalah, tantangan, 
atau kebutuhan masyarakat (mitra) yang melatarbelakangi atau 
menginspirasi pelaksanaan kegiatan PKM, tujuan kegiatan PKM, 
dan hasil kajian pustaka. Seluruh bagian pendahuluan dipaparkan 
secara terintegrasi dalam bentuk paragraf-paragraf dengan 
panjang 10–15 %  dari total panjang artikel (Times New Roman  
[Headings], 12). 

 

METODE PELAKSANAAN 

Bagian metode pelaksanaan berisi paparan tentang 
tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi 
yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan masyarakat 
(mitra). Penulisan berbentuk paragraf dengan panjang 15–20% 
dari total panjang artikel (Times New Roman  [Headings], 12). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian hasil dan pembahasan berisi paparan hasil kegiatan 
PKM analisis yang berkaitan dengan tujuan kegiatan. Setiap hasil 
penelitian harus dibahas. Pembahasan berisi pemaknaan hasil dan 
pembandingkan dengan teori dan/atau hasil penelitian/ hasil 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat lain yang relevan. 
Panjang paparan hasil dan pembahasan 40–60% dari total panjang 
artikel. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dilengkapi 
dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan (Times New Roman  
[Headings], 12). 
 

Tabel 1....tulis judul tabel... 

Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 

Baris 1 Baris 1 Baris 1 Baris 1 

Baris 2 Baris 2 Baris 2 Baris 2 

(Tulisan dalam tabel TNR, 10) 
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Gambar 1...tulis keterangan gambar.. 

 

 

 

 
SIMPULAN 

Bagian simpulan berisi capaian kegiatan PKM kaitannya 
dengan tujuan dan target kegiatan berupa intisari hasil 
pembahasan. Simpulan disajikan dalam bentuk paragraf   (Times 
New Roman  [Headings], 12). 

 

UCAPAN TERIMA KASIH (Jika Diperlukan) 

Ucapan terima kasih bisa disampaikan kepada yang 
memberi hibah pengabdian masyarakat (jika pengabdian 
masyarakat berasal dari dana hibah). 

 

DAFTAR RUJUKAN 

Daftar rujukan memuat sumber-sumber berupa buku, 
artikel-artikel penelitian dalam jurnal atau laporan penelitian/ 
pengabdian kepada masyarakat  dan disusun secara alfabetis 
(Times New Roman  [Headings], 12). Perujukan dalam artikel 
menggunakan aplikasi Mendeley dengan model Chicago Manual of 
Style (full note). 

  

Masukkan  

Gambar (jika ada) 
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CATATAN 

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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CATATAN 

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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