
LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Matrik rencana dan pelaksanaan kuliah kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Form 3 

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 

KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 

PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016/2017. 

Unit: XIV.D.2             

Lokasi: Dusun Nangsri, Srihardono, Pundong Bantul 

No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang Bukti Kegiatan 

1.  Penyelenggaraan Senam sehat warga dusun nangsri, 

 

Program ini ditujukan untuk masyarakat dusun nangsri, 

tempat dan pelaksanaaan berada di joglo dusun nangsri. 

Kegiatan senam sehat diadakan setiap hari sabtu pagi. 

Bidang seni dan 

olahraga 

 



2. 
Sosialisasi penyuluhan keluarga berencana (KB) 

Program ini ditujukan untuk warga masyarakat agar 

mengetahui dan mampu melaksanakan program KB, 

adapun tempat yang digunakan program ini berada di 

kantor kelurahan pada hari senin. 

Tematik  

 

3. 
Pelatihan pembuatan kerajinan tangan 

Program ini ditujukan untuk anak-anak demi 

mengembangkan kreatifitas anak sehingga mereka dapat 

memanfaatkan barang yang tidak bernilai menjadi nilai 

jual, adapun tempat yang digunakan berada di pendopo 

dusun nangsri. Program ini dilaksanakan oada hari 

minggu tgl 21 februari 2017. 

 

 

Seni dan 

olahraga 

 

 

 



4. 
Pelatihan pembuatan kue putu ayu dan donat berbahan 

dasar tepung mocaf 

Program ini ditujukan untuk warga masyarakat dusun 

nangsri khususnya bagi ibu-ibu yang tidak mempunyai 

pekerjaan, sehingga mereka mampu mengembangkan 

potensi yang ada pada dusun nangsri yang awalnya hanya 

mampu memproduski tepung singkong kini bias menjadi 

pengusaha kue berbahan dasar tepung singkong. Adapun 

pelaksanaan program ini yaitu pada tanggal 11 februari 

2017 

Tematik dan 

non tematik 

 

5. 
Pendampingan kegiatan posyandu 

Program ini ditujukan untuk masyarakat dusun nangsri 

khususnya Balita dan Lansia dengan tujuan untuk 

mengontrol kesehatan yang dialami masyarakat dusun 

nangsri, sehingga di dusun nangsri terbebas dari segala 

penyakit yang bisa mengena balita dan lansia. Adapun 

tempat kegiatan ini berada di pendopo dusun nangsri 

pada selasa tanggal 7 februari 2017 

Tematik dan 

non tematik 

 

 

 

 

 

  



6. 
Lomba anak anak acara perpisahan sebagai pengganti 

acara pengajian akbar 

Program ini ditujukan khususunya untuk anak-anak 

dusun nangsri dengan tujuan sebagai sarana perpisahan 

kkn, adapun tempat yang digunakan yaitu di depan posko 

kkn LXI D 2 dusun nangsri  pada tanggal 23 februari 

2017 

Tematik dan 

non tematik 

 

 

7. 
Pembuatan dan pemasangan plang penunjuk arah desa 

wisata sri opak. Program ini ditujukan sebagai alat 

penunjuk arah desa wisata sri opak yang berlokasi di 

dusun nangsri srihardono dan sebagai kenang-kenangan 

dari KKN untuk dusun nangsri. Adapun tempat 

pemasangan plang ini berada di JL.Nangsri. pemasangan 

plang ini pada tanggal 23 februari 2017 

 

 

 

Tematik dan 

non tematik 

 



8. 
Penyuluhan PHBS dan demonstrasi 7 langkah cuci 

tangan. 

Program ini ditujukan untuk anak-anak dusun nangsri 

dengan tujuan untuk menjaga kebersihan anak sehingga 

anak terbebas dari kuman atau virus yang sewaktu-waktu 

dapat mengancam kesehatan anak. Adapun tempat yang 

digunakan yaitu di posko KKN pada tanggal 2,6,7,8 dan 

14 februari 2017 

Tematik dan 

non tematik 

 

 

9. 
Pelatihan pembuatan Herbarium. 

Program ini ditujukan untuk anak-anak dusun nangsri 

dengan tujuan agar anak-anak mengenal cara pengawetan 

tumbuhan dengan cara yang sedehana. Adapun tempat 

yang digunakan yaitu di posko kkn dusun nangsri pada 

tanggal 28 januari 2017 

 

 

 

Keilmuwan 

 

  



10. 
Pengajian rutin  

Program ini ditujukan untuk masyarakat dan mahasiswa 

kkn dusun nangsri dengan tujuan agar warga selalu 

mengingat Allah dan sebagai sarana untuk mendekatkan 

diri kepada Allah SWT. Adapun tempat untuk kegiatan 

ini yaitu di rumah warga pada setiap hari kamis malam 

tanggal  23 Februari 2017. 

Keagamaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


