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Abstrak:    Penyelenggaran program KKN pada tahun 2021 di Universitas Islam Batik berada di 

tengah-tengah masa pandemic Covid-19 yang tidak   hanya melanda Indonesia, akan 

tetapi seluruh dunia. Program kerja  yang dilaksanakan pada KKN ini pun 

disesuaikan dengan pencegahan Covid-19 pada era new normal, dalam rangka 

membantu Pemerintah memutus persebaran Covid-19, khususnya di Desa 

Kembangan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Adapun program kerja yang 

dilaksanakan dimulai dari pendataan ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-

19, masyarakat penerima bansos, penyuluhan dan praktik cara melakukan cuci 

tangan yang baik dan benar, pengadaan senam dan olahraga agar tetap sehat di 

masa pandemic Covid-19, pembagian masker dan handsanitizer, dan peletakan 

ember sebagai tempat cuci tangan serta peletakan bak sampah. Selain kegiatan untuk 

mencegah persebaran Covid-19, KKN UNIBA Surakarta juga mengadakan kegiatan 

kemasyarakatan dalam hal pendidikan seperti bimbel, kegiatan belajar membaca Al-

qur`an,dan pelatihan seni budaya. 

 

Kata Kunci: KKN UNIBA Surakarta. Sinergitas, Pemberdayaan, Pandemi 

  

Abstract : The implementation of the Community Service Program in 2021 at the Islamic Batik 

University is in the midst of the Covid-19 pandemic which not only hit Indonesia, but 

the whole world. The work program carried out at the KKN was also adapted to the 

prevention of Covid-19 in the new normal era, in order to help the Government break 

the spread of Covid-19, especially in Kembangan Village, Baki District, Sukoharjo 

Regency. The work program carried out started from collecting economic data on 

communities affected by Covid-19, receiving social assistance recipients, counseling 

and practices on how to wash hands properly and correctly, procurement of 

gymnastics and sports to stay healthy during the Covid-19 pandemic, distribution of 

masks and hand sanitizers. , and laying a bucket as a place to wash hands and laying 

the trash. In addition to activities to prevent the spread of Covid-19, UNIBA 

Surakarta KKN also holds community activities in terms of education such as 

tutoring, learning to read the Qur'an, and cultural arts training. 
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1. PENDAHULUAN 

Universitas Islam Batik Surakarta memiliki tugas dan fungsi melaksanakan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut Tri Dharma. Tri Dharma merupakan kewajiban 

Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. Pengabdian pada masyarakat terdiri dari berbagai macam kegiatan, salah 

satunya adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN). KKN merupakan wujud dari praktik kegiatan 

pembelajaran dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan yang bersifat interdisipliner yang 

dilaksanakan oleh mahasiswa secara langsung di tengah lingkungan masyarakat (Hibbatullah 

dan Maharani, 2020). Pelaksanaan KKN yang dilakukan saat ini, diharapkan dapat 

meningkatkan empati mahasiswa serta dapat memberikan sumbangan penyelesaian persoalan 

yang ada di masyarakat, terutama di tengah masa pandemic Covid-19 seperti saat ini. 

Data yang diperoleh dari https://corona.jatengprov.go.id/data terkait jumlah kasus 

Covid-19 yang ada di Surakarta didapatkan bahwa kasus terkonfirmasi sebanyak 957 orang, 

sembuh dan selesai isolasi sebanyak 1.112 orang, serta kasus meninggal sebanyak 162 orang. 

Maka dapat dikatakan bahwa sudah terjadi perubahan jumlah kasus Covid-19 ke arah yang 

lebih baik. Oleh karena itu, perlu selalu dilakukan upaya untuk mengendalikan dan 

mencegah penyebaran virus Covid-19.  

Program kerja untuk KKN UNIBA disesuaikan dengan situasi pandemic Covid-19. 

Program kerja untuk mendukung pemerintah dalam memutus mata rantai yang paling utama 

mengedukasi masyarakat tentang bahaya Covid-19 serta menjalani kehidupan baru di era 

new normal. Khususnya pada Desa Kembangan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. 

Kabupaten Sukoharjo terletak di antara 110°  57’  33.70” BT - 110°  42’   6.79”  BT dan 

antara 7° 32’  17.00” LS - 7° 49’  32.00” LS 
(http://mapgeo.id:8826/umum/detail_kondisi_geo/31). Kabupaten Sukoharjo sebagai salah 

satu Kabupaten di Jawa Tengah, terletak di antara 6 (enam) kabupaten/kota yaitu di sebelah 

Utara berbatasan dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar, di sebelah Timur 

berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten 

Gunung Kidul (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dan Kabupaten Wonogiri serta 

sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali.  

Secara administrasi Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri 

dari 167 desa/kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Sukoharjo tercatat 46.666 ha atau sekitar 

1.43% luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Polokarto merupakan kecamatan 

terluas di Kabupaten Sukoharjo, yaitu 6.218 ha (13%), sedangkan yang paling kecil adalah 

Kecamatan Kartasura seluas 1.923 ha (4%) dari luas Kabupaten Sukoharjo. Melihat jumlah 

penduduk yang cukup banyak di Kabupaten Sukoharjo, maka kasus pandemic Covid-19 yang 

ada di Kabupaten ini pun sempat naik tinggi yang menyebabkan Kabupaten Sukoharjo 

masuk dalam zona merah persebaran pandemic Covid-19. 

Melihat situasi tersebut KKN UNIBA Surakarta melaksanakan kegiatan KKN dengan 

menerapkan “Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai sinergitas Perguruan Tinggi 

Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Masa Pandemi”. 
 

2. METODE KEGIATAN 

Metode pelaksanaan kegiatan KKN kepada masyarakat adalah melaksanakan kegiatan 

yang berkaitan untuk membantu pemerintah dalam upaya memutus rantai Covid-19 dan 

https://corona.jatengprov.go.id/data%20terkait%20jumlah%20kasus%20Covid-19
https://corona.jatengprov.go.id/data%20terkait%20jumlah%20kasus%20Covid-19
http://mapgeo.id:8826/umum/detail_kondisi_geo/31
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mendukung bidang pendidikan Desa Kembangan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. 

Kegiatan KKN yang dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tahapan Kegiatan 

TARGET KEGIATAN 

Target kegiatan dari pelaksanaan program KKN sebagai wujud pengabdian masyarakat 

sebagai berikut: 

a. Pendataan ekonomi masyarakat terdampak Covid-19  

b. Pendataan masyarakat penerima bansos 

c. Penyuluhan dan praktik cara cuci tangan yang baik dan benar 

d. Pendataan sosial, pendidikan, dan keagamaan masyarakat 

e. Kunjungan industri masyarakat yang memiliki usaha 

f. Bimbel 

g. Pengadaan kerja bakti dan penanaman 1000 pohon 

h. Kegiatan belajar membaca Al Qur`an 

i. Senam bersama warga 

j. Pelatihan seni budaya 

k. Peletakan ember cuci tangan di 3 titik tempat 

l. Peletakan bak sampah  

m. Pembagian handsanitizer dan masker 

 

 

 

 

 

Perijinan Kegiatan pada 

lurah setempat 

Pelaksanaan kegiatan 

Menganalisis dan 

mengidentifikasi 

lingkungan Desa 

Kembangan 

Evaluasi kegiatan 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rincian kegiatan KKN UNIBA di Desa Kembangan sebagai berikut: 

a. Persiapan 

Kegiatan ini diawali dengan mengurus perijinan kepada Kepala Desa , lalu dilanjutkan 

dengan penyerahan mahasiswa dari kampus kepada desa, lalu pemberian arahan tentang 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di desa tersebut. 

 

 
 

 
 

Gambar 2. Persiapan Kegiatan 

 

b. Kunjungan Industri Kerajinan UMKM 

Kegiatan ini sebagai usaha untuk memotret UMKM yang ada desa, lalu dilakukan 

analisis, dan selanjutnya dilakukan penyuluhan tentang bagaimana mengembangkan 

usaha UMKM sehingga dapat meningkatkan perekonomian di tengan pandemi Covid-

19. 
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Gambar 3. Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Industri Kerajinan UMKM 

 

 

c. Bimbingan belajar tingkat Sekolah Dasar 

Bimbingan belajar merupakan salah satu kegiatan bidang pendidikan yang bertujuan 

untuk membantu anak-anak desa yang mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar agar 

dapat meningkatkan nilai di sekolah dan menambah pengetahuan mereka tentang ilmu-

ilmu yang diajarkan di sekolah. Kegiatan bimbel ini dilaksanakan setiap sore di Posko 

KKN pada pukul 15.00-16.30 dengan jumlah anak-anak sebanyak 25 anak dan 4 guru 

yang mengajar pada mapel matematika, bahasa inggris, IPA,  dan IPS. 

Kegiatan bimbel ini sangat diminati oleh anak-anak, karena anak-anak diajari cara 

belajar masa kini yang menyenangkan misalnya belajar dengan metode game dan 

bermain peran, sehingga anak-anak merasa nyaman dan menikmati dalam pembelajaran 

ini. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini adalah anak-anak mendapatkan peningkatan 
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nilai di sekolah dan anak-anak mendapatkan metode belajar yang menyenangkan 

dibandingkan dengan metode konvensional. 

 

 

 

 
 

Gambar 4. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan belajar tingkat Sekolah Dasar 

 

d. Cerdas Cermat 

Cerdas cermat ini merupakan serangkaian kegiatan dalam bimbingan belajar yang 

berguna untuk melatih anak-anak berkompetisi dari materi yang telah diberikan. 

Mengajari anak-anak bagaimana bersaing dengan sehat dan bagaimana pentingnya ilmu 

yang dimiliki. Kegiatan ini dilakukan pada waktu malam hari sehabis isya. Kegiatan ini 

diikuti oleh 25 anak yang tergabung dalam bimbingan belajar. Hasilnya adalah 

terpilihnya juara pada masing-masing tingkatan kelas. 
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Gambar 5. Pelaksanaan Kegiatan Cerdas Cermat 

 

e. Menanam 1000 pohon 

Gerakan menanam 1000 pohon ini dilakukan pada waktu hari Minggu dan dilakukan 

pada pukul 07.00 pagi. Kegiatan ini diikuti oleh bapak-bapak yang ada di Desa 

Kembangan. Kegiatan ini dilakukan di pagi hari mengingat banyaknya jumlah pohon 

yang akan ditanam. Kegiatan menanam 1000 pohon dilakukan karena mengingat 

semakin meningkatnya polusi udara di Surakarta dan sebagai sarana penyumbang 

oksigen di bumi. Kegiatan penanaman pohon ini dilakukan di sepanjang jalan dan 

lingkungan sekitar desa. 
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Gambar 6. Pelaksanaan Kegiatan Menanam 1000 pohon 

 

f. Membaca Al Qur`an dan Pendidikan Agama Islam 

Kegiatan membaca Al Qur`an merupakan kegiatan pada bidang keagamaan yang 

bertujuan untuk meningkatkan ilmu agama baik bagi tim KKN maupun anak-anak desa. 

Kegiatan membaca Al-Quran ini dilaksanakan sebelum bimbingan belajar dimulai 

dengan jumlah anak-anak desa yang bergabung sebanyak 25 anak. 
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Gambar 7. Pelaksanaan Kegiatan Membaca Al Qur`an dan Pendidikan Agama Islam 

 

g.  Senam jasmani bersama ibu-ibu Desa Kembangan 

Kegiatan senam dilakukan sebagai sarana menjaga kebugaran tubuh dan kesehatan di 

tengah pandemic Covid-19. Kegiatan senam diikuti oleh ibu-ibu dari Desa Kembangan 

yang begitu antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Selain diikuti oleh-oleh ibu-ibu yang 

memang tergabung dalam komunitas senam, kegiatan ini juga diikuti oleh ibu-ibu rumah 

tangga lainnya. 

 

 
 

Gambar 8. Pelaksanaan Kegiatan Senam jasmani bersama ibu-ibu Desa Kembangan 

 

h. Pertandingan Volly Ball Bersama Karangtaruna Dan Penyerahan kenangan-kenangan 

untuk Desa Kembangan 

Kegiatan pertandingan volley dilakukan sebagai wadah dalam menjalin kekeluargaan 

antara pemuda-pemudi yang ada di Desa Kembangan dalam wadah Karang taruna. 

Kegiatan ini pun juga dapat meningkatkan semangat pemuda-pemudi dalam melakukan 

kegiatan olahraga dalam menjaga kesehatan dan kebugaran di masa pandemic Covid-19. 
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Gambar 9. Pelaksanaan Kegiatan Pertandingan Volly Ball Bersama Karangtaruna  

Dan Penyerahan kenangan-kenangan 

 

  

i.  Penutupan 

Kegiatan penutupan  ini dilakukan sebagai evaluasi program-program KKN yang telah 

dilakukan, ucapan terima kasih dari tim KKN UNIBA atas kesempatan yang diberikan 

untuk belajar dan menimba ilmu dimasyarakat serta penyerahan cinderamata. 
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Gambar 10. Pelaksanaan Kegiatan Penutupan 

 

4. KESIMPULAN 

Kegiatan KKN ini sebagai sarana belajar bagi mahasiswa dalam menjalani kehidupan 

bermasyarakat, berkontribusi pada masyarakat, dan membawa pembaharuan dalam ide dan 

gagasan generasi millennial untuk membawa kemajuan desa kearah yang lebih baik lagi. 

Apalagi di masa pandemic Covid-19 seperti ini, seorang mahasiswa harus menjadi agen 

pelopor dalam hal pencegahan penyebaran Covid-19 dengan melakukan hal-hal yang positif 

di tengah-tengah masyarakat. 
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