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Executive Summary
Tracing dan testing merupakan dua dari tiga kunci dalam penanganan COVID-19

(tracing, testing, treatment). Beban kerja Puskesmas yang meningkat selama pandemi beriringan
dengan adanya upaya mendukung percepatan vaksinasi mengakibatkan pelaksanaan tracing
maupun testing tidak berjalan dengan optimal. Pemerintah telah melibatkan TNI-POLRI dalam
mengoptimalkan hal tersebut, namun hasilnya belum mencapai target yang diharapkan. Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes),
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Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), Pemerintah
Provinsi Bali, dan beberapa Perguruan Tinggi menginisiasi modelling pelibatan mahasiswa
dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) untuk mendukung upaya tracing dan testing
COVID-19 . Pada studi ini, kami mencoba untuk mencari permasalahan yang ada di lapangan
terkait tracing dan testing COVID-19 dan dampak dari pelibatan mahasiswa serta
harmonisasinya dengan Puskesmas, TNI-POLRI, dan unsur lainnya. Beberapa hal yang
ditemukan dalam studi ini, yaitu adanya kesenjangan antara data tracing pada sistem dengan data
di lapangan, perbedaan sistem dan tidak terintegrasinya aplikasi tracing yang digunakan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, belum adanya informasi yang representatif dan
komprehensif terkait capaian tracing Provinsi Bali, serta tantangan harmonisasi kegiatan tracing
antara Puskesmas dan perangkat-perangkat pendukung lainnya dari pelibatan masyarakat.
Harmonisasi dalam pelibatan mahasiswa juga membutuhkan komitmen seluruh pihak termasuk
pihak penyelenggara pendidikan tinggi agar pelibatan mahasiswa dapat berlangsung selaras
dengan kegiatan akademik dan semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Seluruh
aspek yang ditemukan akan dibahas secara lengkap pada studi ini.

A. Latar Belakang
Penanganan pandemi membutuhkan banyak sumber daya manusia yang

mempunyai kompetensi yang mumpuni. Pelibatan Perguruan Tinggi dalam penanganan
pandemi yang selaras dengan upaya di tengah masyarakat menjadi peluang sekaligus
tantangan tersendiri. Mahasiswa adalah agen intelektual dan kritis yang berpotensi
memenuhi kebutuhan tersebut dalam rangka pembelajaran dan pengabdian untuk
membantu Puskesmas yang memiliki peran penting dalam pengendalian COVID-19 di
tingkat komunitas.

Secara prinsip terdapat dua peran yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam
upaya tracing, testing, dan treatment (3T), yaitu sebagai tracer untuk membantu tracing
dan sebagai swabber untuk membantu testing. Risalah singkat ini akan memberikan
gambaran konsep program, pelaksanaan, diskusi dan evaluasi terkait kondisi yang
ditemukan, rekomendasi kebijakan kedepannya dalam perbaikan upaya penanganan
COVID-19, serta pelibatan mahasiswa untuk penanganan COVID-19 di Indonesia.

Dasar dari data yang dibawa pada kajian ini adalah pengambilan data kuantitatif
dan kualitatif melalui metode diskusi terfokus bersama dengan 535 mahasiswa sebagai
tracer ataupun swabber yang merupakan representasi 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
yang terlibat dalam program ini. Data lainnya juga diambil dari beberapa sumber seperti
data kualitatif hasil diskusi dengan kementerian dan lembaga terkait, organisasi non
pemerintah,  dan seluruh peserta mahasiswa kegiatan terkait.

B. Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam Implementasi Merdeka Belajar untuk
penanganan COVID-19
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Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) #BaliKembali #BaliBangkit dengan sub
kegiatan Kampus Lacak COVID-19 merupakan salah satu implementasi modul MBKM
Kemdikbudristek yang bertujuan untuk memperkuat pelayanan kesehatan primer di
bidang tracing dan testing COVID-19 dalam rangka percepatan pemulihan Provinsi Bali.
Kolaborasi ini diinisiasi melalui koordinasi awal antara Kedeputian Sistem dan Strategi
BNPB, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek, dan Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemkes. Setelah terbentuk komitmen dan
konsep perencanaan awal program antara tiga institusi tersebut, koordinasi untuk
perencanaan dan implementasi lanjutan dikomunikasikan di tingkat daerah untuk
mendapatkan pendalaman substansi program terkait kebutuhan dan tantangan di
lapangan, serta dukungan dalam pelaksanaan (penugasan dan koordinasi lapangan)
melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, Lembaga
Layanan Dikti Wilayah 8, dan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Selain pemerintah pusat
dan daerah, modelling ini juga didukung pelaksanaannya oleh INDOHUN dan beberapa
badan usaha yang menyediakan Alat Pelindung Diri bagi mahasiswa. Kolaborasi sektoral
dan berjenjang ini memberikan kesempatan antara mahasiswa untuk bisa membantu dan
belajar langsung di Puskesmas pada 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Mahasiswa yang mengikuti KKNT berasal dari 4 perguruan tinggi di Bali, yaitu
Universitas Udayana, STIKES Buleleng, STIKES KESDAM IX / Udayana, dan STIKES
Bina Usada. Mahasiswa mendaftarkan diri sebagai tracer dan swabber untuk
ditempatkan pada Puskesmas terdekat sesuai domisili tinggalnya dibawah pengawasan
Perguruan Tinggi. Integrasi dengan program akademik juga tergambarkan dalam upaya
Interprofessional Collaboration (IPC). Setelah ditempatkan, mahasiswa bekerjasama
dengan tenaga kesehatan Puskesmas dan TNI-POLRI di lokasi yang telah ditentukan
untuk membantu tracing dan pengambilan spesimen swab.

Keikutsertaan keempat Perguruan Tinggi tersebut menggambarkan komitmen
Perguruan Tinggi untuk membantu pelayanan kesehatan dan implementasi dari program
MBKM serta dapat menjadi praktik baik agar dapat diikuti oleh Perguruan Tinggi lainnya
serta kementerian/lembaga terkait dengan upaya kolaborasi dalam percepatan
penanganan pandemi COVID-19. Perguruan Tinggi yang terlibat melakukan
implementasi MBKM dengan memilih mata kuliah yang dapat berhubungan dengan
kegiatan penanganan COVID-19 seperti KKNT, Kuliah Kerja Nyata - Inter-Professional
Collaboration (KKN-IPC), Interprofessional Education (IPE), dan mata kuliah lain yang
dapat berkaitan.
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Diagram 1. Alur koordinasi kelembagaan dan kolaborasi dalam modelling KKNT sub Kampus Lacak COVID-19

Pelatihan yang diberikan kepada mahasiswa difasilitasi oleh Kemkes, Dinas
Kesehatan Provinsi Bali, dan INDOHUN. Pelatihan yang diberikan kepada para peserta
mahasiswa antara lain kemampuan komunikasi sebagai tracer dan swabber, konsep dasar
pelacakan kontak, pengenalan dan metode deteksi SARS-COV-2, penatalaksanaan
spesimen, pengendalian pencegahan infeksi, dan workshop aplikasi SiLacak dan Single
Sign On (SSO). Rangkaian pelatihan juga menjadi titik lebur antara mahasiswa lintas
disiplin ilmu dan profesi dengan semangat IPC.

Setelah mahasiswa diberikan pelatihan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
melakukan penempatan mahasiswa ke masing-masing Puskesmas. Per tanggal 19 Juli
2021, sebanyak 535 mahasiswa turut bergabung menjadi tracer dan swabber di
Puskesmas yang dituju dengan persebaran yang dapat dilihat di Gambar 1.
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Gambar 1. Persebaran Tracer dan Swabber Mahasiswa pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Dalam pelaksanaannya, mahasiswa melakukan tracing langsung ke lapangan
bersama dengan staf Puskesmas, unsur TNI-POLRI, dan unsur masyarakat lainnya.
Selain tracing, Mahasiswa juga membantu input data ke sistem SSO dan/atau SiLacak.
Mahasiswa yang bertugas sebagai swabber melakukan pengambilan sampel dan
penginputan data sampel ke dalam SSO dan/atau All Record. Beberapa mahasiswa
melakukan tracing secara daring. Kegiatan-kegiatan ini telah dievaluasi dengan
membandingkan data-data kualitatif di lapangan dengan data kuantitatif capaian tracing
pada sistem sehingga dapat dilihat celah yang harus diperbaiki dari sisi strategis
kebijakan maupun teknis pelaksanaan dalam tracing maupun testing di Provinsi Bali.

Berdasarkan temuan yang ada, pelibatan perguruan tinggi dan mahasiswa dapat
menjawab tantangan kebutuhan sumber daya di lapangan serta mendukung dan
mengoptimalkan pelaksanaan teknis tracing maupun testing di Puskesmas. Selain itu,
data dari survey mahasiswa terkait evaluasi kegiatan menyatakan bahwa program ini
sangat bermanfaat dan bermanfaat (masing-masing 76,2% dan 23,8%) terhadap proses
belajar mengajar sebagai mahasiswa kesehatan. Meskipun demikian, dibutuhkan peran
dan komitmen kuat dari masing-masing pemangku kebijakan termasuk Perguruan Tinggi,
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dan Dinas Kesehatan serta Puskesmas setempat
dalam pelaksanaan dan pengawasannya.

C. Harmonisasi Puskesmas-TNI-POLRI-Mahasiswa dalam Tracing dan Testing
COVID-19

Upaya untuk meringankan beban Puskesmas dengan membantu kegiatan tracing
telah diupayakan oleh pemerintah pusat, daerah, maupun unsur kementerian/lembaga dan
unsur masyarakat lainnya. Mulai dari pelibatan masyarakat hingga pelibatan unsur
TNI-POLRI dalam membantu tenaga tracing di lapangan. Penambahan sumber daya
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manusia perlu mempertimbangkan kebutuhan dan standar pemenuhan Puskesmas serta
stimulus tenaga tambahan yang diketahui tidak merata.

Pelibatan TNI-POLRI berkontribusi dalam meningkatkan kegiatan tracing di
lapangan. Hal ini berkaitan dengan dukungan dan sikap kooperatif dari masyarakat untuk
jujur dan terbuka pada saat tracing, kemauan dan inisiatif untuk melakukan testing,
hingga kemauan untuk menerima karantina, isolasi, atau terapi yang tepat sesuai kondisi
yang ada. Berdasarkan data survey evaluasi kegiatan, mahasiswa yang terlibat
menyatakan bahwa peran TNI-POLRI dalam upaya tracing dan testing sangat baik dan
baik (masing-masing 57,5% dan 42,5%). Namun, peran yang belum optimal dari
TNI-POLRI adalah pencatatan dan pelaporan hasil tracing melalui aplikasi yang sudah
ditentukan. Hal ini berkaitan dengan kecakapan dan konsistensi dalam penggunaan
aplikasi.

Mahasiswa adalah bagian integral dari masyarakat yang memiliki waktu, sumber
daya, dan potensi kecakapan yang mumpuni dalam melakukan tracing, pemantauan
isolasi, maupun pencatatan dan pelaporan ke dalam aplikasi. Berdasarkan hasil forum
evaluasi yang diselenggarakan pada tahap pertama, puskesmas memiliki beban kerja
yang berlebih karena adanya target cakupan vaksinasi yang tinggi di Provinsi Bali,
sehingga kehadiran mahasiswa sangat membantu proses tracing/testing. Sebelum
mahasiswa hadir, TNI-POLRI diketahui cukup kesulitan untuk melakukan pelaporan
hasil tracing, edukasi, pemantauan, hingga menjawab pertanyaan masyarakat terkait
perkembangan informasi kesehatan seputar COVID-19. Peran dan kontribusi mahasiswa
perlu didukung oleh peran aktif dosen pembimbing lapangan yang telah ditentukan dan
pihak penyelenggara pendidikan tinggi tempat mahasiswa belajar sebagai pembina dan
pengawas capaian pembelajaran dan pengabdian mahasiswa di tengah masyarakat.
Berdasarkan survei yang dibuat dalam evaluasi program, mahasiswa yang terlibat
menyatakan bahwa upaya pengendalian COVID-19 dengan menguatkan Puskesmas
adalah langkah yang sangat tepat (65,3%) dan tepat (34,7%). Selain itu, 44% mahasiswa
yang terlibat menilai Puskesmas tempat mereka bertugas akan menghadapi tantangan
berat dalam upaya tracing dan testing COVID-19 pada kondisi keterbatasan sumber daya
termasuk bila tidak terdapat mahasiswa yang membantu.
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Gambar 2. Pelaksanaan Tracing dan Testing oleh Mahasiswa, TNI-POLRI, dan Staf Puskesmas.
(Foto: Peserta KKN Tematik #BaliKembali #BaliBangkit 2021)

“Terus terang saja… Tawaran saat itu dari dunia pendidikan… untuk membantu pelacakan
kontak di Puskesmas kami, timing-nya oke banget. Kita yang sedang kebingungan, pasien
yang membludak hingga ratusan, namun jumlah sumber daya manusia Puskesmas yang

terbatas, kita bingung sekali bagaimana nantinya pelacakan kontak dan pemantauan.
Kemudian datang tawaran dari adik-adik, buat saya pribadi, itu sangat-sangat membantu”

- Testimoni salah satu Kepala Puskesmas dalam
modelling Kampus Lacak COVID-19
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D. Perbedaan Sistem dan Aplikasi Penginputan Data di Pusat dan Daerah
Menurut KMK NOMOR HK.01.07/MENKES/4641 Tahun 2021, pencatatan dan

pelaporan hasil tracing, pemantauan, dan karantina dilakukan terpusat dalam aplikasi
SiLacak. Namun, hal ini berbeda dengan yang digunakan di Puskesmas lokasi mahasiswa
KKNT bertugas di Provinsi Bali, yaitu penggunaan aplikasi SSO.

Berdasarkan hasil pengambilan data kualitatif dari mahasiswa yang bertugas,
aplikasi SSO belum dapat diakses seluruh tenaga tracer pendukung Puskesmas yang
bertugas untuk melaporkan data langsung ke aplikasi setelah melakukan tracing.
Beberapa Puskesmas memilih melakukan input data secara terpisah dari kegiatan tracing
bersama mahasiswa, sehingga hal ini berisiko menyebabkan penumpukan data yang
belum masuk dalam aplikasi dan mengakibatkan adanya ketimpangan hasil jumlah
pencatatan dan pelaporan tracing sehingga data menjadi tidak aktual setiap harinya.
Beban penumpukan data dari pencatatan manual yang belum dimasukkan ke dalam
aplikasi ini meningkatkan risiko terhadap perbedaan capaian tracing dalam aplikasi
dengan yang dilakukan di lapangan setiap harinya. Selain itu, penggunaan SiLacak dinilai
lebih mudah dibandingkan dengan SSO dari segi tampilan visual.

Aplikasi SSO juga belum dapat mewadahi pelaporan pemantauan terhadap kasus
indeks maupun terkonfirmasi positif. Hal ini tentu penting dalam mendapatkan data
perkembangan kasus setiap harinya dan meningkatkan kualitas pemantauan isolasi
mandiri maupun terpadu masyarakat, mengingat 80% penularan terjadi di komunitas
sehingga membutuhkan pemantauan yang baik dan konsisten.

E. Ketidaksesuaian Data dan Fakta Lapangan
Berdasarkan data dari SiLacak tanggal 26 Agustus 2021, Provinsi Bali dalam

tujuh hari terakhir tercatat sebagai daerah dengan capaian tracing terendah dibandingkan
33 Provinsi lainnya (Gambar 3). Selain itu, data juga menunjukan bahwa terdapat hari
dimana tidak ada capaian tracing sama sekali (Gambar 4) atau bahkan terdapat kabupaten
yang tidak melakukan tracing sama sekali (Gambar 5). Hal ini tentu tidak
menggambarkan keadaan di lapangan yang sebenarnya, karena berdasarkan kegiatan dan
laporan mahasiswa yang bertugas sebetulnya kegiatan tracing terus berjalan namun
menggunakan sistem/ aplikasi pelaporan dan pencatatan yang berbeda, yaitu SSO.

Selain itu, kami menemukan beberapa masalah yang menyebabkan
ketidaksesuaian data dengan fakta kondisi di lapangan, antara lain:

1. Banyaknya data yang sudah tercatat manual namun belum terinput ke dalam
aplikasi.

2. Kendala teknis dan administrasi pada aplikasi SSO, meliputi:
a. “kasus indeks” yang tidak bisa dimasukkan apabila tidak ada NIK
b. “kasus indeks” yang tidak ditemukan pada saat memasukkan “kontak erat”
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c. “kasus indeks” WNA yang juga tidak dapat dimasukkan karena
permasalahan NIK.

Hal ini menyebabkan kasus yang seharusnya dimasukkan sebagai ‘kontak
erat’ dimasukkan sebagai “kasus suspek”. Kondisi ini dapat menyebabkan
turunnya jumlah kontak erat yang tercatat dalam sistem.

3. Aplikasi SSO belum dapat mengolah data untuk mendapatkan rasio tracing
pada data yang sudah ada. Rasio tracing didapatkan dari jumlah kasus positif
yang dilakukan tracing dibandingkan dengan kontak erat yang ditemukan.
Selain itu, aplikasi juga belum dapat mengakomodir perubahan status kasus
“kontak erat” menjadi kasus “positif” untuk tetap dapat dihitung sebagai
kontak erat yang ditemukan agar rasio tracing tetap dapat dikalkulasi
sebagaimana mestinya secara otomatis.

4. Informasi capaian tracing yang digunakan oleh Provinsi Bali mengacu pada
aplikasi SSO, sedangkan Pemerintah Pusat menggunakan aplikasi SiLacak.
Perbedaan tersebut yang diikuti dengan tidak adanya integrasi antar keduanya
dari sisi data input maupun pengolahannya membuat capaian tracing Provinsi
Bali akan terdokumentasi sangat rendah atau tidak sesuai yang sebenarnya.

Hal diatas menyebabkan capaian tracing di Provinsi Bali saat ini belum dapat
dijadikan acuan tunggal dan perlu adanya langkah-langkah strategis lanjutan. Komunikasi
dan integrasi sistem/aplikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk
diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Gambar 3. Perbandingan persentase kasus konfirmasi yang ditracing dan rasio tracing setiap provinsi Indonesia
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Gambar 4. Data Harian Persentase kasus konfirmasi yang di-tracing dan rasio tracing di Provinsi Bali

Gambar 5. Data Per Wilayah Persentase kasus konfirmasi yang ditracing dan rasio tracing di Provinsi Bali
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F. Rekomendasi Kebijakan
Melihat hal-hal yang sudah dilakukan dan beberapa hal yang masih menjadi

masalah dalam program tracing dan testing, maka kami merekomendasikan beberapa hal:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi - Riset Teknologi, Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi 8, dan Perguruan Tinggi melibatkan mahasiswa dengan skema
Merdeka Belajar: Kampus Merdeka terkait penanganan COVID-19 khususnya
tracing dan testing. Pelibatan mahasiswa membutuhkan komitmen, partisipasi dan
apresiasi dari perguruan tinggi dalam bentuk pendampingan hingga penyelarasan agenda
akademik mahasiswa. Penyelarasan agenda akademik dilakukan dengan skema-skema
yang terdapat pada modul MBKM, misalnya skema KKNT maupun program proyek
kemanusiaan. Partisipasi perguruan tinggi yang baik adalah terdapatnya koordinasi antara
perwakilan perguruan tinggi yang terlibat dengan pengurus Puskesmas terkait: (1) tugas
pokok dan fungsi mahasiswa ketika membantu, alokasi penempatan, kompetensi yang
dibutuhkan, hingga durasi dan jam kerja, (2) legitimasi penugasan dari institusi
pendidikan, (3) apresiasi akademik maupun non-akademik, (4) dukungan operasional,
misalnya alat pelindung diri (APD).

2. Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bali,
dan Kementerian Kesehatan melakukan evaluasi dalam peningkatan akses,
kelengkapan fitur pendukung, dan integrasi data pada sistem dan aplikasi
penunjang tracing agar dapat mengoptimalkan pelaporan dan pencatatan kegiatan
tracing di Provinsi Bali.

a. Dinas Kesehatan Provinsi Bali melakukan evaluasi berkala bersama Dinas
Kesehatan Kab/Kota, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bali,
penanggung jawab aplikasi SSO, dan Kementerian Kesehatan untuk evaluasi,
optimalisasi, dan integrasi sistem penunjang tracing di Provinsi Bali agar seluruh
data terdokumentasi dan tersinkronisasi secara baik.

b. Dinas Kesehatan Provinsi Bali melakukan evaluasi berkala terkait kendala teknis
pada aplikasi bersama Dinas Kesehatan Kab/Kota, Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Bali, penanggung jawab aplikasi SSO, serta melibatkan
pengguna di lapangan (Puskesmas, TNI-POLRI, dan mahasiswa).

c. Penyelesaian masalah teknis di aplikasi SSO seperti kasus indeks yang tidak
terdeteksi ketika mendaftarkan kontak erat, tidak bisa menginput kasus indeks
ketika tidak ada Nomor Induk Kependudukan (NIK), permasalahan input warga
negara asing (WNA), dan wadah untuk pemantauan yang belum masuk ke dalam
aplikasi SSO saat ini.

d. Dinas Kesehatan Provinsi Bali berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Bali dan Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk mengakomodasi
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seluruh tracer yang bertugas agar dapat menggunakan aplikasi sesuai surat tugas
yang dirilis agar mempermudah penginputan data.

e. Dinas Kesehatan Provinsi Bali berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Kab/Kota, dan Kementerian
Kesehatan terkait pengolahan data hasil pelacakan dan pemantauan yang ada pada
sistem tracing secara rutin setiap harinya.

3. Dinas Kesehatan Provinsi bersama Dinas Kesehatan Kab/Kota meningkatkan
koordinasi dengan Puskesmas terkait pelibatan mahasiswa dalam peningkatan
upaya tracing dan testing.

a. Dinas Kesehatan Provinsi Bali bersama Dinas Kesehatan Kab/Kota melakukan
kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam menugaskan mahasiswa di
masing-masing Puskesmas. Penempatan mempertimbangkan jarak dari domisili
tempat tinggal mahasiswa dan komitmen dari Perguruan Tinggi, Dinas Kesehatan
dan Puskesmas terkait dukungan operasional mahasiswa yang bertugas.

b. Dinas Kesehatan Provinsi Bali bersama Dinas Kesehatan Kab/Kota
menyelenggarakan pelatihan dalam penggunaan sistem dan aplikasi tracing,
komunikasi interpersonal, dan perkembangan terkini dari sisi kebijakan maupun
keilmuan terkait COVID-19. Pelatihan ini juga diharapkan dapat meleburkan
unsur-unsur yang terlibat di lapangan termasuk mahasiswa, TNI-POLRI, dan
Puskesmas dalam satu forum diskusi.

4. Puskesmas mengoptimalkan seluruh potensi pelibatan masyarakat, termasuk
mahasiswa dan TNI-POLRI. Puskesmas melibatkan mahasiswa dan TNI-POLRI dalam
pelacakan kontak erat bersama petugas surveilans Puskesmas, pemantauan berkala
masyarakat yang melakukan karantina, mobilisasi masyarakat dalam pelayanan isolasi
terpadu, hingga pencatatan dan pelaporan perkembangan kontak erat dalam aplikasi pada
hari yang sama.

Foto pada halaman judul: Dokumentasi Peserta KKN Tematik #BaliKembali #BaliBangkit 2021
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Risalah singkat ini disusun berdasarkan pengalaman persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pelibatan mahasiswa
dalam rangkaian kegiatan KKN Tematik #BaliKembali #BaliBangkit 2021 yang didukung oleh:


