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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan 

Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-

Nya sehingga penulis dapat melaksanakan kegiatan dan 

menyelesaikan buku Kuliah Kerja Nyata Terpadu Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo (KKN-T UMSIDA) yang berjudul 

“20 Hari Merintis Pengabdian di Dusun Janganasem Desa 

Trompoasri”.  

 

 Perguruan Tinggi mempunyai Tri Dharma yang harus 

dicapai dan dilakukan oleh setiap perguruan tinggi di 

Indonesia. Inti dari Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri dari 

tiga poin yaitu: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan 

Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.  Kuliah 

Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu implementasi dari 

Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Pengabdian 

Kepada Masyarakat. Di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

menambahkan satu point yaitu Keislaman dan 

Kemuhammadiyahan, sehingga disebut Catur Dharma 

Perguruan Tinggi.  

 

 Terdapat permasalahan dalam pembangunan yang 

sangat kompleks, maka perlu penanganan yang efisien. Untuk 

itu diperlukan adanya Pendidikan yang dapat melatih 

Mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan secara efisien 

yang terjadi di Masyarakat. Atas dasar hal tersebut, maka lahir 

gagasan Kelompok KKN-T UMSIDA 2019 di Dusun 

Janganasem Desa Trompoasri untuk menyelesaikan sedikit 

permasalahan yang dialami warga Dsn. Janganasem yang pola 
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penyelesaiannya disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa 

UMSIDA dengan menggabungkan ilmu kedisiplinan yang 

dimiliki oleh Mahasiswa. Hal tersebut nantinya akan menjadi 

satu kesatuan dalam menyelesaikan permasalahan warga 

maupun penyelesaian Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa.  

 

 Topik program kerja pada KKN-T di Dusun 

Janganasem ini adalah Bidang Lingkungan, Bidang 

Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Bidang Ekonomi yang 

dilaksanakan pada tanggal 1Agustus – 6 Oktober 2019 dengan 

sasarannya adalah seluruh warga Dusun Janganasem, SDN 

Trompoasri II, perangkat desa, dan karang taruna. Program 

kerja yang direalisasikan adalah:  

1. Pembuatan dan serah terima pengadaan pojok baca 

untuk siswa kelas V & VI di SDN Trompoasri II pada 

tanggal 10 – 26 Agustus 2019.  

2. Sosialisasi dan Penyuluhan Narkoba pada tanggal 18 

Agustus 2019 di Desa Trompoasri dengan warga, 

perangkat desa, dan karang taruna.  

3. Pengadaan budidaya maggot BSF sebagai pakan ternak 

alternatif. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 1 

September 2019 di Balai Dusun Janganasem.  

4. Pembuatan tempat sampah berkarakter yang 

dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2019 - 15 

September 2019 di posko KKN-T Dsn. Janganasem. 

5. Kegiatan Bimbingan Belajar dan Komputer setiap hari 

minggu.  

6. Kerja Bakti dan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan 

desa dan peringatan hari besar nasional.  

7. Pembuatan taman Dusun Janganasem. 

v 
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Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua 

pihak yang turut serta membantu untuk terlaksananya KKN-T 

UMSIDA 219 di Dusun Janganasem - Desa Trompoasri, 

terutama Pimpinan, Seluruh Panitia KKN-T Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo, Dosen Pembimbing Lapangan, 

Semua Peserta KKN-T, Bapak Kepala Desa Trompoasri, 

Bapak Kepala Dusun Janganasem, Bapak/Ibu Karang Taruna, 

Ibu – Ibu PKK dan seluruh warga Dusun Janganasem - Desa 

Trompoasri. 

 

Dengan dibuatnya buku “20 Hari Merintis Pengabdian di 

Dusun Janganasem, Desa Trompoasri”, penulis berharap 

semoga buku ini bermanfaat dan menginspirasi bagi pembaca. 

Penulis menyadari buku ini jauh dari sempurna, oleh karena itu 

kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat 

bermanfaat bagi penulis kedepannya.  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidoarjo, 15 Oktober 2019 

Penyusun 

 

 

Tim Pengabdian kepada Masyarakat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. PROFIL DESA  

 

Dusun janganasem terletak di Desa Trompoasri yang 

beralamatkan di Jalan Ahmad Yani No. 01 Kecamatan Jabon 

Kabupaten sidoarjo. Desa Trompoasri bertitik koordinat 

Lattitude : : Ls -7566292 , dan Longitude : Bt 112.734703 

Desa Trompoasri memiliki 5 dusun diantaranya : 

a. Dusun Bendungan 

b. Dusun Trompo Wetan 

c. Dusun Trompo Kulon 

d. Dusun Janganasem I 

e. Dusun Janganasem II 

 

Dan memiliki kondisi geografis desa dengan luas 

wilayah : 273.29 Hektar, adapun batasan batasan wilayah 

desa trompo asri bagian Utara : Desa Jemirahan, batas 

Selatan: Sungai Tak Bangil, Batas Barat: Desa Panggreh, 

Batas Timur: Desa Kedungrejo sehingga jika digambarkan 

denah Desa Trompoasri terlihat seperti di bawah ini :  

 

 

 

 

 

 

 

111111111
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Gambar 1.1: Denah Desa Trompoasri 

 

Jika masyarakat luar hendak melintasi ke desa 

trompoasri bisa melewati petunjuk arah jika dari jalan raya 

Banyuwagi – Surabaya (Desa Gondang Legi) adalah “ Ada 

Indomaret kiri jalan belok kiri gang sebelah Indomaret lalu 

lurus ±300 meter  ada pertigaan belok kanan lurus  ±300 

meter ada perempatan belok kiri ±100 meter. Lokasi posko 

di depan makam Dusun Janganasem. Arah menuju Dusun 

Janganasem jika dimulai dari Balai Desa Trompoasri adalah 

dari balai desa lurus sejauh ± 300 meter kea rah timur 

selanjutnya, ada pertigaan belok kanan lurus ±100 meter 

belok kiri lurus ±700 meter ada pertigaan belok kanan ±100 

meter. Lokasi posko di kanan jalan depan makam Dusun 

Janganasem” 

 

 

Jarak Desa Trompoasri  kurang lebih 2,7 km dari 

Kecamatan Jabon, sedangkan dari Kabupaten/Kota Sidoarjo 



3 
 

sekitar 16,7 km dengan  menggunakan tranportasi sepeda 

motor dan  mobil. Desa Trompoasri juga merupakan desa 

yang memiliki akses jalan yang bagus seperti yang 

ditunjukkan oleh gambar berikut : 

 

 

Gambar 1.2: Jalan Desa 

 

Sehingga dapat di tempuh dengan transportasi darat, 

Kendaraan yang biasa digunakan yaitu motor dan mobil. 

Para pendatangpun dapat menjangkau daerah tersebut 

menggunakan motor dan mobil. Potensi alam sekitar yang 

dimiliki Dusun Janganasem Desa Trompoasri adalah 

terdapat area persawahan, selain sumber daya alam potensi 

sumber daya manusia di Dusun Janganasem sangat beragam 

dikarenakan ketersediaan potensi sumber daya alam yang 

berbeda, diantaranya mata pencaharian masyarakat adalah 

peternak, petani, pedagang, dan buruh pabrik dll.  
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Gambar 1.3: Potensi Alam Sekitar 

 

Produk andalan yaitu UMKM kerupuk ikan. Bisa 

dikatakan bahwa sebagian besar warga janganasem adalah 

peternak ikan lele, setelah kami survey terdapat banyak 

tempat budidaya ikan lele yang ada di rumah warga.  

 

 
Gambar 1.4: Tempat Peternak lele di Dusun Janganasem 
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Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Dusun 

Janganasem Mayoritas penduduk beragama Islam. Terdapat 

beberapa  musholla sebagai tempat ibadah warga. Tidak ada 

masyarakat yang tidak mempunyai kepercayaan/agama. 

Ritual agama yang bersifat harian diantaranya sholat 

berjamaah di musholla, tahlilan, jamiyah dll. Ritual agama 

yang bersifat bulanan adalah kubro, pengajian umum dan 

lain sebagainya. 

 

Ritual agama yang bersifat tahunan yaitu: puasa, sholat 

idul adha & idul fitri, penyembelihan  hewan   

kurban.Aktifitas budaya yaitu ruwah desa sebagai wujud 

rasa syukur kepada Allah SWT atas kelimpahan rezeki. 

 

 

 

B. ANALISIS PERMASALAHAN 

 Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan diskusi 

dengan perangkat Dusun Janganasem serta Desa Trompoasri 

diperoleh informasi mengenai gambaran umum mengenai 

Dusun Janganasem, Desa Trompoasri, Kecamatan Jabon, 

Sidoarjo yang dijadikan tempat pelaksanaan Kuliah Kerja 

Nyata Terpadu ( KKN-T ) Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo  pada semester ganjil  tahun 2019 untuk kelompok 

47. Gambaran umum mengenai Dusun Janganasem , Desa 

Trompoasri diantaranya sebagai berikut : 

 

a. Belum tersedianya tempat sampah di depan rumah warga 

yang akhirnya menyebabkan warga banyak yang 
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membuang sampah di pinggir jalan, sambil menunggu 

petugas kebersihan untuk mengangkut sampah.  

b. Kurangnya minat baca siswa SDN Trompoasri II. 

c. Meminimalisir pengeluaran peternak dalam pembelian 

pakan dengan cara budidaya maggot BSF. 

d. Kurangnya wawasan warga terhadap bahaya narkoba 

terutama bagi pemuda.  

e. Adanya lahan kosong di area balai Dusun Janganasem 

yang kurang dimanfaatkan dengan baik dan terlihat kotor 

dipenuhi rumput liar.  

 

C. RENCANA PROGRAM KERJA YANG 

DITAWARKAN 

Perumusan program kegiatan dilakukan oleh kelompok 

berdasarkan hasil analisis di lapangan setelah melakukan 

kegiatan observasi dan koordinasi tim  KKN-T UMSIDA 

Kelompok 47 beserta tokoh masyarakat Dusun Janganasem 

setempat. Adapun yang menjadi bahan pertimbangan dalam 

perumusan program diantaranya : 

1. Tujuan program dan manfaat bagi masyarakat 

2. Kemampuan dan kompetensi mahasiswa 

3. Dukungan dan swadaya masyarakat 

4. Biaya pelaksanaan program 

5. Waktu yang tersedia 

6. Sarana dan prasarana yang tersedia 

 

Berdasarkan hasil identifikasi dan observasi di Dusun 

Janganasem Desa Trompoasri maka program kerja 

Kelompok 47 yang dapat dirumuskan oleh KKN-T dengan 

berbagai pertimbangan adalah sebagai berikut : 
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1. Program Kerja Wajib 

a) Pengadaan Umkm budidaya Maggot BSF sebagai 

pengganti pakan ternak yang mahal. 

b) Pengadaan Tempat Pojok Baca di SDN 

Trompoasri II untuk meningkatkan minat baca 

siswa. 

c) Pengadaan Tempat Sampah Karakter untuk 

memudahkan petugas sampah dalam mengambil 

sampah. 

 

2. Program Kerja Tambahan 

a) Penyuluhan narkoba sebagai program yang 

bertujuan untuk menyosialisasikan bahaya 

narkoba.  

b) Les komputer sebagai pengenalan teknologi 

pada anak. 

c) Kerja bakti sebagai bentuk pengabdian pada 

masyarakat.  

d) Pembuatan taman Dusun Janganasem. 
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BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA 

 

A. Proker dan Deskripsi Pelaksanaannya 

Program-program yang telah direncanakan dengan waktu, 

tempat dan sasaran program sudah dilaksanakan dengan 

semaksimal mungkin, akan tetapi karena kondisi tertentu yang 

tidak mendukung dan tidak menutup kemungkinan 

menyebabkan terjadinya perbedaan antara perencanaan 

dengan pelaksanaan program. Perbedaan-perbedaan yang 

terjadi tersebut dapat berupa pergeseran waktu pelaksanaan 

program, penambahan atau pengurangan jumlah program kerja 

yang dilaksanakan.  

Program kegiatan berjalan mulai tanggal 1 Agustus s/d 6 

Oktober 2019 yang dilaksanakan setiap sabtu dan minggu. 

Adapun uraian mengenai keterlaksanaan program diuraikan 

seperti di bawah ini: 
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1. Program Wajib 

a) Pengadaan UMKM Budidaya Maggot BSF 

Maggot BSF merupakan larva lalat bunga dari 

spesies Hermetia illucens (larva Black Soldier Fly). 

Organisme ini memiliki kandungan protein tinggi 

yang sangat baik untuk pertumbuhan dan 

perkembangan ternak. Aplikasi maggot BSF sebagai 

pakan ternak ikan, unggas, maupun campuran pakan 

kambing dan sapi. Dengan menggunakan maggot BSF 

sebagai pakan ternak alternatif akan mengurangi biaya 

pembelian pakan ternak mengingat pakan maggot 

sangat terjangkau dan mudah didapat yakni nasi basi, 

ampas tahu, buah dan sayuran busuk sekaligus 

kandungan protein yang tinggi sehingga membuat 

ternak lebih sehat. Maggot BSF dapat diberikan 

sebagai pakan ternak secara langsung maupun 

dihancurkan terlebih dahulu. Pemberian pakan dapat 

dilakukan secara selang seling atau dicampur dengan 

pakan ternak biasa (palet). UMKM Budidaya Magot 

BSF juga dapat digunakan sebagai UMKM baru. 

 

UMKM Budidaya Maggot dilaksanakan pada 

tanggal 7 September 2019 sampai dengan 30 

September 2019, yang mempunyai tujuan untuk 

menyediakan alternatif pakan ternak warga Dusun 

Janganasem. Sebelum dilaksanakannya budidaya 

maggot, kami melakukan sosialisasi terlebih dahulu ke 

warga Dusun Janganasem pada tanggal 1 September 

2019. Tempat pelaksanaan pembuatan UMKM 

Budidaya maggot ini di kediaman Bapak Edi.  
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Bahan yang kami persiapkan sebelum pembuatan 

budidaya Maggot BSF antara lain triplek, kayu balok, 

paku, plastic UV serta beberapa bahan pendukung 

lainnya. Penanggung jawab program kerja ini adalah 

Misbachul Ulum. Program kerja ini tidak memiliki 

hambatan dalam proses pembuatannya ataupun 

pengaplikasiannya di masyarakat.  

 

 

Gambar 2.1: Sosialisasi Budidaya Maggot BSF 

Kami mengadakan kegiatan sosialisasi kepada 

peternak di Dusun Janganasem mengenai seluk beluk 

budidaya Maggot BSF. 
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Gambar 2.2: Survey Lokasi Budidaya Maggot di Tempat Peternak 

Kami melakukan survei ke peternak yang berminat 

membudidayakan Maggot BSF sebagai bentuk 

implementasi program kerja kami. 

 

 

 

Gambar 2.3: Pembuatan Biopond (Tempat Budidaya Maggot BSF) 

Setelah melakukan survei, kami mengerjakan tempat 

budidaya maggot, yang kemudian akan diletakkan ke 

tempat peternak. 
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Gambar 2.4: Pemindahan kandang Magot BSF ke rumah peternak 

Setelah kandang jadi, kami menyerahkan tempat 

budidaya maggot ke peternak yang telah ditentukan. 

 

Gambar 2.5: Kandang Lalat BSF 
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Disamping itu, kami juga membuat kandang lalat 

maggot BSF. Kayu yang digunakan adalah kayu triplek 

yang di ukur tertentu, dan kemudian ditutup 

menggunakan waring hijau. 

 

 

Gambar 2.6: Pemeliharaan Pupa dan Lalat dalam Kandang 

Setelah kandang lalat terbentuk daun klaras dan lalat 

dimasukkan ke dalamnya. Proses selanjutnya adalah 

merawat pupa hingga menetas menjadi lalat dan 

kemudian siap digunakan sebagai indukan lalat BSF. 

 

b) Pengadaan Tempat Pojok Baca SDN Trompoasri 

II 

Pojok baca adalah rak buku yang didesain 

semenarik mungkin agar siswa lebih antusias dalam 

membaca buku di kelas. Tujuan pojok baca tersebut 

untuk mendukung siswa SDN Trompoasri II dalam 

gerakan 15 menit membaca sebelum jam belajar 
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mengajar dimulai dan mengisi waktu luang pada jam 

mata pelajaran yang kosong. Melaui pojok baca 

diharapkan dapat menciptakan budaya membaca atau 

kebiasaan membaca buku. Dengan membiasakan 

membaca buku siswa akan mengetahui bahwa 

membaca buku itu jendela dunia. 

 Pojok baca ini dilaksanakan pada tanggal 10 – 24 

Agustus 2019 pada setiap hari sabtu dan minggu. 

Tempat pembuatan rak baca dilaksanakan di Posko 

KKN-T Dusun Janganasem. Yang harus dipersiapkan 

dalam pembuatan rak buku untuk pojok baca ini antara 

lain kayu balok, kayu reng, cat, gergaji, palu, serta 

bahan penunjang lainnya.  

 

Penanggung jawab program kerja ini adalah 

Anang Maulidin Nazar. Dalam pembuatan rak buku 

untuk pojok baca ini sampai dengan 

pengaplikasiannya kami tidak memiliki hambatan. 

Kami selalu memonitoring program kerja ini melalui 

daftar absensi pembaca.  
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Gambar 2.7: Survei lokasi pojok baca di SDN Trompoasri II 

Sebelum melaksanakan program pojok baca, 

terlebih dulu kami meminta izin kepada kepala 

sekolah terkait program kami, dilanjut survei ke kelas 

yang akan ditempati rak pojok baca. 

 

  

Gambar 2.8: Pengecatan Rak Pojok Baca 

Setelah lokasi dirasa cukup memadai, kami 

melanjutkan ketahap berikutnya yaitu pembuatan rak 

pojok baca. Pengerjaan dimulai dari pemotongan kayu 

hingga pengecatan. 
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Gambar 2.9: Proses Menghiasi Rak Pojok Baca 

Tahap selanjutnya adalah finishing, dimana kami 

menghias pojok baca agar tampak menarik, sehingga 

minat anak-anak dalam membaca semakin meningkat. 

 

 

Gambar 2.10: Serah Terima Rak Pojok Baca 

Tahap terakhir adalah serah terima pojok baca 

kepada pihak SDN Trompoasri II. Para siswa dan guru 
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sangat antusias dengan adanya rak pojok baca yang 

kami buat. 

c) Pengadaan Tempat Sampah 

Kurangnya kebersihan lingkungan menjadi 

penyebab utama timbulnya berbagai penyakit. Maka 

dari itu tim KKN-T kelompok 47 Dusun Janganasem, 

Desa Trompoasri berinisiatif membuat program kerja 

yaitu pengadaan tempat sampah karakter yang 

bertujuan agar warga terbiasa untuk membuang 

sampah pada tempatnya. Dari kegiatan ini diharapkan 

juga masyarakat bisa memilah sampah organik yang 

masih dapat dimanfaatkan sebagai pakan bagi maggot 

BSF yang dibudidayakan di rumah salah satu peternak 

di Dusun Janganasem. 

 

Pelaksanaan pembuatan tempat sampah 

berkarakter pada tanggal 15 Agustus 2019 sampai 

dengan 15 September 2019. Pembuatan tempat 

sampah ini dilaksanakan di Posko KKN-T Dsn. 

Janganasem. Tujuan dari program kerja ini adalah agar 

warga dapat memilah langsung sampah organik 

dengan anorganik. Sampah yang anorganik dapat 

dibuang langsung di tempat sampah karakter 

pembuatan kami. Yang organik dapat digunakan 

sebagai pakan maggot.  

  

Kami persipkan alat dan bahan dalam pembuatan 

tempat sampah berkarakter antara lain ban motor 

bekas, cat, kawat, serta bahan penunjang lainnya. 

Selama pembuatan tempat sampah karakter ini, kami 

belum menemukan masalah yang dapat menghambat 
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proses pembuatan tempat sampah ini. Penanggung 

jawab program kerja ini adalah Muhammad Izwan 

Khamzah. 

 

 

Gambar 2.11: Survei Lokasi Penempatan Tempat Sampah 

Sebelum memulai program bak sampah, terlebih 

dulu kami melakukan survei ke titik-titik tertentu yang 

akan menjadi lokasi bak sampah. 

 

 

Gambar 2.12: Pengecatan Bak Sampah Karakter 
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Setelah melakukan survei, kami memulai 

pengerjaan ban bekas, dimulai dari membersihkan 

ban, menyusun ban, hingga pengecatan. 

 

 
Gambar 2.13: Serah Terima Bak Sampah Karakter 

Setelah semua bak sampah siap, selanjutnya kami 

melakukan serah terima bak sampah kepada warga dan 

didampingi Bapak Jaimin selaku Kepala Dusun 

Janganasem. 

 
Gambar 2.14: Penempatan Tempat Sampah di Rumah Warga 
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Tahap terakhir adalah penempatan bak sampah ke 

titik-titik yang telah ditentukan 

 

2. Program Tambahan 

a. Penyuluhan Narkoba 

Penyuluhan Narkoba merupakan salah satu 

program unggulan yang diadakan oleh kelompok 

KKN-T UMSIDA Kelompok 47 di Trompoasri, 

Penyuluhan Narkoba ini merupakan program Anti 

Narkoba  secara non formal. Penyuluhan Narkoba ini 

bertempat ada kegiatan jalan sehat di Balai Desa 

Trompoasri. Kegiatan Penyuluhan Narkoba ini 

bertujuan untuk Menghimbau masyarakat Trompoasri 

tidak menggunakan barang haram (sabu-sabu, ganja, 

pil dll ).  

 

Kegiatan ini juga dapat bermanfaat untuk 

masyarakat jika ada saudara, teman, atau keluarga 

yang menggunakan barang haram atau narkoba, Pihak 

Dari BNN akan merehabilitasi (si pengguna) yang 

menggunakan barang haram dan tidak dipunggut 

biaya.  

 

Kegiatan ini juga dapat bermanfaat untuk 

masyarakat jika ada saudara, teman, atau keluarga 

yang menggunakan barang haram atau narkoba, Pihak 

Dari BNN akan merehabilitasi (si pengguna) yang 

menggunakan barang haram dan tidak dipunggut 

biaya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 

Agustus 2019 pukul 09.00 – 09.30 WIB. Penyuluhan 

ini dihadiri oleh staff BNN, Perangkat Desa 
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Trompoasri, Ibu DPL, Karang Taruna, Warga Desa, 

dan Mahasiswa KKN-T 2019. Penanggung jawab 

program kerja ini adalah Agung Kurniawan Faisol. 

 

 
Gambar 2.15: Rapat Konsep Penyuluhan Narkoba 

Program kerja penyuluhan narkoba, diawali dengan 

rapat bersama panitia kegiatan HUT RI, karena 

penyuluhan narkoba berbarengan dengan kegiatan 

jalan sehan di Desa Trompoasri 

        
Gambar 2.16: Pengiriman Surat Permohonan Narasumber ke Kantor 

BNN 



22 
 

Permohonan izin serta undangan pun kami 

sampaikan langsung ke kantor BNN Sidoarjo. 

 

 
Gambar 2.17: Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Anti 

Narkoba 

Penyuluhan anti narkoba dibawakan langsung 

oleh kasi rehabilitasi Bapak Abd. Mukhlis. Beliau 

menjelaskan tentang jenis narkoba serta dampak 

penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan. 

 

 
Gambar 2.18: Foto bersama staf BNN  
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Setelah kegiatan penyuluhan anti narkoba selesai, 

kami lanjutkan dengan sesi foto bersama. Dalam 

kegiatan penyuluhan narkoba ini warga terlihat sangat 

antusias. 

 

b) Les Komputer dan Mata Pelajaran 

Terbatasnya fasilitas komputer di Sekolah Dasar 

membuat para siswa sulit untuk memahami cara 

pengoperasian komputer dengan baik. Oleh karena itu, 

kami selaku Mahasiswa KKN-T kelompok 47 

mengadakan program kerja les komputer yang 

berlokasi di balai Dusun Janganasem. Dari kegiatan 

ini diharapkan para siswa memiliki wawasan dan bisa 

mempraktekkan pengoperasian Ms. Word dengan 

baik. Selain itu kami juga mengadakan program kerja 

les mata pelajaran yakni membimbing siswa Sekolah 

Dasar untuk mengerjakan pekerjaan rumah (PR) dan 

mengulang pelajaran di sekolah agar mereka lebih 

memahami ilmu yang disampakan oleh Bapak/Ibu 

guru di sekolah. 

 

 Pelaksanaan program kerja ini pada tanggal 4 

Agustus 2019 sampai dengan 29 September 2019, 

yang dilaksanakan setiap hari minggu di Posko KKN-

T Dsn. Janganasem. Penanggung jawab dari program 

kerja ini adalah seluruh mahasiswa KKN-T 2019 

Dusun Janganasem. 
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Gambar 2.19: Pembelajaran Komputer 

Les mata pelajaran dimulai sejak pukul 18.00 

hingga 19.00 setiap hari minggu, kegiatan ini 

bertujuan agar anak-anak mendapat pengetahuan baru 

selain di sekolah. 

c) Kerja Bakti 

Kebersihan adalah kunci utama dari kesehatan 

masyarakat. Oleh karena itu sejak pertama kami 

menempati posko kami mengadakan program kerja 

yakni kerja bakti pembersihan area balai Dusun 

Janganasem. Bentuk kegiatan yang kami lakukan 

yakni mulai dari mencabuti rumput liar, menyapu dan 

membakar sampah. Tidak hanya di dalam area posko 

saja kami juga melakukan pembersihan di area pinggir 

jalan balai Dusun Janganasem dan juga mengecat 

pagar balai dusun. 

 

 Pada malam hari sebelum Hari Raya Kurban 

kami Mahasiswa KKN-T melakukan kegiatan kerja 
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bakti di Masjid Trompoasri. Kegiatan yang kami 

lakukan yakni mulai dari menyapu lantai, 

membersihkan kaca jendela, dan mengepel lantai 

masjid. Saat Idul Adha kami juga membantu warga 

dalam penyembelihan hewan kurban, membagikan 

daging kurban, dan memasak daging untuk dimakan 

bersama. 

 

 Tanggal 17 Agustus merupakan hari 

kemerdekaan Republik Indonesia. Dihari tersebut 

banyak diadakan berbagai kegiatan lomba yang diikuti 

oleh semua kalangan masyarakat. Kami selaku 

Mahasiswa KKN-T Kelompok 47 juga turut serta 

dalam memeriahkan hari kemerdekaan RI sebagai 

panitia lomba 17 Agustus. Minggu berikutnya kami 

juga membantu dalam pelaksanaan karnaval Dsn 

Janganasem sebagai panitia juri dalam perlombaan 

kostum. Penanggung jawab program kerja ini adalah 

seluruh mahasiswa KKN-T Dsn. Janganasem. 

 

 
Gambar 2.20: Kerja bakti membersihkan posko KKN-T 
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Setiap seminggu sekali, tak lupa kami selalu 

membersihkan posko tempat kami tinggal selama 

kegiatan KKN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.21: Kerja bakti balai Dsn. Janganasem 

Tak mau ketinggalan, kami juga turut serta dalam 

kegiatan kerja bakti dalam persiapan menyambut HUT 

R1. Kami berpartisipasi menjadi juri dalam 

perlombaan yang diadakan pada tanggal 17 Agustus 

tersebut. Warga sangat antusias dan senang dengan 

kehadiran kami yang turut membantu dalam 

kelancaran acara tersebut. 
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Gambar 2.22: Berpartisipasi dalam Lomba 17 Agustus 

 

 
Gambar 2.23: Kerja Bakti Penyembelihan Hewan Kurban 

Memperingati Idul adha, kami juga gotong 

royong dalam kegiatan penyembelihan hewan qurban 

hingga proses pembagian daging qurban.  
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Gambar 2.24: Kerja Bakti Membersihkan Masjid Trompoasri 

Kegiatan perawatan salah satu masjid juga ikut kami 

ramaikan, mulai dari pembersihan lantai, kaca, hingga 

karpet alas untuk ibadah 

 

d)   Taman Dusun 

Taman adalah lahan yang dimanfaatkan untuk 

area penghijauan. Terdapatnya area di halaman balai 

Dusun Janganasem yang tidak terawat membuat kami 

terinspirasi untuk membuat sebuah taman dengan 

memanfaatkan barang seadanya. Kami membuat 

taman dengan konsep miniatur angsa berenang dimana 

kami membuat lingkaran yang terdiri dari botol bekas 

yang telah diisi oleh air. Kemudian kami cat supaya 

terlihat menarik. Selanjutnya kami membuat leher dan 

kepala angsa dari triplek yang kami cat. Tak lupa kami 

hiasi taman dengan berbagai tanaman dan bunga. 
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Harapan kami dengan adanya taman ini dapat 

menumbuhkan kesadaran warga untuk merawat 

lingkungan disekitarnya. Serah terima taman kami 

laksanakan pada 29 September 2019 yang dihadiri 

oleh Kasun Janganasem 1 Bapak Jaimin dan warga 

setempat. Program kerja kami disambut baik oleh 

warga. Pembuatan taman dusun ini bisa terbilang 

sangat singkat, karena hanya membutuhkan 2 hari 

saja, yakni tanggal 28 – 29 September 2019. 

Penangung jawab dari program kerja ini adalah 

seluruh Mahasiswa KKN-T 2019 Dusun Janganasem.  

 

 

Gambar 2.25: Penataan Botol Bekas dan Pengecatan 

Proses pembuatan taman dusun dimulai dari 

pembersihan tanah yang akan dijadikan lokasi taman 

dusun, setelah itu botol bekas yang sudah disiapkan 

disusun sedemikian rupa sesuai kesepakatan. 
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Gambar 2.26 Penanaman Tanaman dan Bunga Hias 

Kemudian, kami menyusun tanaman-tanaman hias 

yang telah disiapkan, kami menyusun sedemikian rupa 

hingga terlihan nyaman dipandang. 

 

 

Gambar 2.27: Serah Terima Taman Dusun Janganasem pada Warga 

Tiba saat dimana kami melakukan serah terima 

kepada kepala dusun dan juga warga yang berkenan 

merawat taman dusun setelah kegiatan KKN kami 

usai. 
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B. Dukungan yang Diperoleh dan Masalah yang 

Dijumpai 

 

1. Program Kerja Wajib 

a) Pengadaan Umkm budidaya Maggot BSF 

Sebagai Alternatif 

Para peternak antusias dalam mengikuti kegiatan 

sosialisasi budidaya maggor bsf. Bentuk dukungan 

lain dari warga yakni kesediaan peternak Bapak Edi 

untuk membantu dalam penyediaan tempat 

budidaya maggot bsf dan perawatannya. 

Sedangkan masalah yang masih dijumpai adalah 

belum maksimalnya budidaya maggot bsf yang 

diterapkan dikarenakan baru pertama kali 

melakukan kegiatan ini dengan kata lain kurangnya 

pengalaman. 

 

b) Pengadaan Tempat Pojok Baca di SDN 

Trompoasri II 

Dukungan yang kami peroleh dari siswa sekolah 

dasar dengan adanya tempat pojok baca ini yaitu 

diadakannya kegiatan membaca 15 menit sebelum 

pelajaran dimulai. Adapun masalah yang masih 

dijumpai yaitu terbatasnya dana sehingga tidak 

semua kelas di SDN Trompoasri II yang memiliki 

fasilitas pojok baca ini, hanya terdapat di kelas 5 

dan 6 saja. Kami harapkan pihak sekolah 

mengupayakan pembuatan tempat pojok baca di 

seluruh ruang kelas. 
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c) Pengadaan Tempat Sampah 

Masyarakat sangat antusias dengan proker 

pengadaan tempat sampah ini dikarenakan 

lingkungan sekitar rumah menjadi bersih dan rapi. 

Bentuk dukungan ini dapat dilihat dengan 

dimanfaatkannya tempat sampah ini sebagai tempat 

pembuangan sementara warga untuk kemudian 

diambil tukang sampah dan dikumpulkan di TPA 

terdekat. Adapun masalah yang masih dijumpai 

yaitu kurangnya inisiatif warga untuk mencontoh 

dalam membuat tempat sampah dari bahan habis 

pakai seperti tong, ban, dsb. 

 

2. Program Kerja Tambahan 

a) Penyuluhan Narkoba 

Dalam acara penyuluhan anti narkoba ini, warga 

terlihat sangat antusias dibuktikan dengan 

keikutsertaan seluruh warga dalam acara ini yang 

juga bersamaan dengan acara jalan sehat yang 

diadakan oleh perangkat Desa Trompoasri. Disisi 

lain masih adanya masalah yang kami jumpai yaitu 

kurang terbukanya warga mengenai informasi 

pecandu narkoba yang sebenarnya dapat 

direhabilitasi dan ditolong oleh BNNK Sidoarjo. 

Kurangnya pengetahuan warga tentang bahaya 

narkoba menjadikan warga memiliki tingkat 

pengendalian yang lemah terhadap anggota 

keluarganya. 
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b) Les Komputer dan Mata Pelajaran 

Anak-anak sekolah khususnya siswa sekolah 

dasar sangat antusias dengan adanya program kerja 

les computer dan maple ini. Hal ini dapat kami lihat 

dari banyaknya anak yang ikut serta dan mereka 

juga sangat gembira ketika kegiatan belajar 

mengajar berlangsung. Masalah yang masih 

dijumpai yaitu belum adanya warga yang dapat 

meneruskan program kerja kami ini yakni bersedia 

dididik menjadi pengajar atau guru les di balai 

dusun ini. Kami sangat berharap dikemudian hari 

muncul generasi peduli pendidikan yang 

meluangkan waktu untuk mendidik anak-anak 

sekolah agar memiliki minat belajar yang tinggi. 

 

c) Kerja Bakti 

Warga sangat mendukung diadakannya program 

kerja bakti karena kegiatan ini menjadikan 

lingkungan sekitar menjadi bersih dan asri. Namun, 

disisi lain kesadaran warga untuk berpartisipasi 

dalam kegiatan ini masih kurang. Hal ini dapat 

dilihat dari ketidakhadiran warga dalam kegiatan 

kerja bakti yang diadakan oleh mahasiswa KKN-T. 

 

d) Pengadaan Taman Dusun Janganasem 

Dengan adanya taman dusun ini warga 

menyambut dengan gembira karena bali dusun 

yang dulunya tak terawatt kini menjadi indah dan 

sedap untuk dipandang. Namun terdapat masalah 

yang kami jumpai yaitu hanya sedikit orang saja 

yang kemudian mau melanjutkan program kerja 
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kami ini yakni dengan merawat dan menyirami 

tanaman. 

 

C. Deskripsi Hasil Produk dan Kegiatan 

 
Gambar 2.28 Produk UMKM Maggot BSF 

 

Hasil dari budidaya telur lalat ini yakni maggot BSF 

yang merupakan pakan ternak alternatif. Penggunaan maggot 

BSF untuk keperluan pakan ternak mampu menekan biaya 

operasional peternak. Jika dikembangkan sebagai UMKM 

maggot juga dapat bernilai ekonomis tinggi. Harga maggot 

BSF di pasaran saat ini berkisar Rp 6.000,00 – Rp 8.000,00 

per kilogram (kg). Adapun harga prepupa BSF mencapai Rp 

100.000,00 per kilogram. Sedangkan untuk telur maggot 

dihargai Rp 10.000,00 per 1 gram. Hal ini membuktikan 
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bahwa UMKM maggot sangat menjanjikan bagi pebisnis 

maggot. 

Kegiatan dalam rangka pembuatan budidaya maggot 

BSF ini meliputi pembuatan kandang maggot, peletakan telur 

maggot, dan pemanenan maggot. Kemudian dilanjutkan 

dengan pembuatan kandang lalat, peletakan pupa maggot, 

pemeliharaan lalat, dan yang terakhir pembuatan wadah 

tempat bertelurnya lalat.  

 

 

Gambar 2.29 Rak Pojok Baca 

Rak pojok baca merupakan produk yang kami buat 

untuk menunjang dalam peningkatan minat baca siswa SDN 

Trompoasri II dan juga mendukung kegiatan belajar mengajar 

di kelas. Rak ini terbuat dari bahan dasar kayu yang dilapisi 

cat serta diberi hiasan agar menarik siswa untuk membaca 
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buku. Kualitas rak cukup bagus sehingga tahan lama. Harga 

rak buku serupa di pasaran yakni Rp 200.000,00 per buah, ini 

jauh lebih ekonomis jika membuat sendiri namun 

membutuhkan proses yang lebih lama. 

Kegiatan dalam pembuatan rak pojok baca ini 

meliputi pengadaan kayu, pengecatan, penghiasan rak, yang 

terakhir yakni penempatan buku bacaan. 

 

 

Gambar 2.30 Produk Tempat Sampah dari Ban Bekas 

Produk selanjutnya yang kami hasilkan adalah tempat 

sampah. Tempat sampah ini berbahan dasar ban bekas yang 

disusun membentuk wadah dan dicat serta diberi hiasan 

gambar agar terlihat menarik. Dengan adanya tempat sampah 

ini dapat menjadi percontohan bagi warga agar lebih kreatif 

untuk memanfaatkan bahan habis pakai, disamping mampu 

menumbuhkan budaya membuang sampah pada tempatnya 

bagi warga Dusun Janganasem. 
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Gambar 2.31 Taman Dusun Janganasem Desa Trompoasri 

 

 Taman dusun kami buat sedemikian menarik dengan 

menggunakan konsep angsa agar warga mau merawat taman 

tersebut. Adanya lahan yang tidak terawat melatarbelakangi 

kami untuk membuat taman dusun. Lingkaran yang menjadi 

bagian dari tubuh angsa replika kami susun menggunakan 

botol minuman bekas yang kami isi dengan air agar kokoh 

kemudian kami beri warna agar terlihat menarik. Leher angsa 

dibuat dari sisa triplek pembuatan kandang maggot. Tulisan 

KKN 47 UMSIDA sengaja kami buat sebagai kenangan dari 

kami yang pernah KKN di Dusun Janganasem. Namun, 

program kerja tersebut akan berjalan untuk seterusnya bila ada 

dukungan dari warga untuk merawat taman terutama 

menyirami tanaman dan bunga. 
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BAB III 

ESAY INDIVIDU 

 

Kuliah Kerja Nyata atau biasa disebut dengan (KKN) 

adalah program intrakulikuler yang dilaksanakan oleh 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, yang juga 

merupakan suatu sarana atau media penyalur bagi mahasiswa 

untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapatkan secara 

teori di perguruan tinggi kepada lingkungan masyarakat. 

Kuliah Kerja Nyata merupakan mata kuliah yang wajib 

ditempuh bagi seluruh mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo sebagai salah satu syarat untuk 

mengakhiri studi strata satu (S1). Sehingga dengan adanya 

Kuliah Kerja Nyata ini, mahasiswa diharapkan mampu 

membantu memecahkan masalah yang ada pada lingkungan 

masyarakat.  

 

 Pada kesempatan kali ini kami mengambil program 

Kuliah Kerja Nyata Terpadu yang dilaksanakan selama 2 

(dua) bulan yaitu, mulai tanggal 1 Agustus 2019 sampai 

dengan tanggal 6 Oktober 2019. Dalam pelaksanaan Kuliah 

Kerja Nyata ini, mahasiswa diharuskan menjalankan semua 

tugas yang merupakan kegiatan akademik dalam bentuk 

kegiatan secara langsung oleh mahasiswa di lingkungan 

masyarakat, sesuai daerah kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang 

telah ditentukan oleh pihak Universitas.  
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POJOK BACA YANG SERU  

Habib Al Ayyubi 

162022000128 (Ilmu Komunikasi/FBHIS) 

Koordinator Desa 

 

Kuliah Kerja Nyata atau biasa disebut dengan (KKN) 

adalah program intrakulikuler yang dilaksanakan oleh 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, yang juga 

merupakan suatu sarana atau media penyalur bagi mahasiswa 

untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapatkan secara 

teori di perguruan tinggi kepada lingkungan masyarakat. 

Kuliah Kerja Nyata merupakan mata kuliah yang wajib 

ditempuh bagi seluruh mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo sebagai salah satu syarat untuk 

mengakhiri studi strata satu (S1). Sehingga dengan adanya 

Kuliah Kerja Nyata ini, mahasiswa diharapkan mampu 

membantu memecahkan masalah yang ada pada lingkungan 

masyarakat.  

Pada kesempatan kali ini kami mengambil program 

Kuliah Kerja Nyata Terpadu yang dilaksanakan selama 2 

(dua) bulan yaitu, mulai tanggal 1 Agustus 2019 sampai 

dengan tanggal 6 Oktober 2019. Dalam pelaksanaan Kuliah 

Kerja Nyata ini, mahasiswa diharuskan menjalankan semua 

tugas yang merupakan kegiatan akademik dalam bentuk 

kegiatan secara langsung oleh mahasiswa di lingkungan 

masyarakat, sesuai daerah kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang 

telah ditentukan oleh pihak Universitas.  

SDN Trompoasri 2 merupakan sekolah yang cukup 

memadai dibidang fasilitasnya, mulai dari ruang kelas yang 

nyaman, suasana belajar ang kondusif, hingga sarana 

perpustakaan. Namun disisi lain minat baca peserta didik 
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dirasa kurang, sebab di jam istirahat sangat jarang terlihat 

peserta didik mampir ke perpustakaan untuk membaca kecuali 

ada tugas tertentu. Untuk itu kami menawarkan salah satu 

program kerja yaitu pembuatan rak pojok baca di beberapa 

kelas, hal ini bertujuan untuk setidaknya meningkatkan 

kesadaran membaca sejak dini.  

Bahan yang kami gunakan sangatlah terjangkau, serta 

proses pembuatannya pun tidak memakan waktu lama. Kayu 

yang kami gunakan pun adalah kayu jenis campuran yang bisa 

didapat di penjual kayu terdekat. Kami memotong dengan 

ukuran sama persis untuk tempat buku serta penopang rak 

pojok baca tersebut. Untuk cat sendiri kami menggunakan cat 

jenis mowilex. 

Respon pihak sekolah terhadap kehadiran pojok baca 

yang kami tawarkan sungguh sangat senang dan merasa 

sangat terbantu, pasalnyadengan adanya pojok baca ini, 

peserta didik di SDN Trompoasri 2 ini lebih giat membaca, 

disisi lain kami pun juga merasa sangat senang mendengar 

respon pihak sekolah, apalagi diwaktu kami menyerahkan 

pojok baca ke pihak sekolah, ekspresi peserta didik sangat 

antusias. 

Kesan selama kegiatan KKN ini adalah cukup senang, 

diawal kami datang pun juga disambut dengan ramah, minggu 

berikutnya kami mulai menyadari bahwa terjun ke lingkungan 

masyarakat tidaklah mudah, mau tidak mau kami harus 

menjaga tata krama juga sering-sering bercengkrama dengan 

warga dilingkungan posko agar komunikasi tetap terjaga. 

Kami juga banyak belajar dalam memahami keadaan 

masyarakat, menghargai orang lain, menjalani hidup mandiri, 

kerja sama, dan belajar memahami dan menghormati budaya 

yang berkembang di lingkungan setempat, belajar 
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menyesuaikan diri dengan keadaan sebelumnya yang berbeda 

dengan keadaan sebelumnya.  

Harapan kami untuk warga Dusun Janganasem adalah 

agar mau melanjutkan apa yang kami tinggalkan, khususnya 

beberapa proker yang dirasa butuh perhatian secara 

berkelanjutan. Untuk pihak kampus sendiri, harapan kami 

adalah kedepannya tetap mengadakan kegiatan KKN di 

Dusun Janganasem ini, agar kelak Dusun Janganasem ini kian 

berkembang dari tahun ke tahun. 

 

BUDIDAYA MAGGOT ITU MUDAH 

Sri Astuti Handayani  

16201030022 (Akuntnasi/FBHIS) 

Wakil Koordinator Desa 

 

Salah satu program kerja kami pada bidang ekonomi yaitu 

pembuatan budidaya maggot BSF sebagai pakan ternak 

alternatif. Kami pilih budidaya pakan ternak karena sebagian 

penduduk Dusun Janganasem adalah peternak. Kami 

menjumpai adanya masalah pada para peternak Dusun 

Janganasem ini yakni tingginya harga pakan ternak yang 

menyebabkan profit yang didapat kurang maksimal. 

Maggot Bsf merupakan larva lalat hitam yang memiliki 

kandungan protein tinggi yang sangat baik untuk 

perkembangan ternak. Maggot BSF dapat diberikan pada 

ternak misalnya bebek, ayam, lele, guram, dll. Selain sebagai 

pakan ternak, budidaya maagot BSF juga dapat dijadikan 

UMKM baru yang sangat menjanjikan. 

Sebelum melakukan budidaya maggot kami terlebih 

dahulu mengadakan sosialisasi kepada peternak dan warga 
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pada tanggal 1 September 2019 yang berlokasi di Balai Dusun 

Janganasem. Para peserta sosialisasi terlihat antusias, hal ini 

dapat dilihat dari ketertarikan mereka untuk mengetahui lebih 

dalam tentang budidaya maggot BSF.  

Seminggu setelah sosialisasi kami membuat biopond 

(kandang maggot) dan kandang lalat sebagai media 

perkembangan maggot BSF. Kandang yang kami buat 

berbahan dasar kayu, pada kandang lalat kami memberi jaring 

di sekeliling kandang. Lokasi budidaya maggot tersebut di 

rumah peternak lele yakni Pak Edi. Telur maggot memerlukan 

waktu selama 3 minggu untuk menjadi maggot Bsf. 

Selanjutnya maggot dapat dijadikan pakan ternak langsung 

maupun dihancurkan terlebih dahulu. Sebagian maggot akan 

menjadi lalat yang akan bertelur dan kemudian menjadi 

maggot, begitu seterusnya. Dari proker ini diharapkan dapat 

menekan biaya pembelian pakan ternak. 

Kesan dari kegiatan KKN-T ini, kami mengerti arti 

bermasyarakat dan bekerja sebagai tim. Kami sebagai 

mahasiswa selain menimba ilmu juga dituntut untuk 

mengamalkan ilmu yang kita peroleh untuk dapat 

diaplikasikan dan berguna bagi masyarakat. Untuk dapat 

menyukseskan semua program kerja sesuai rencana dan target 

dibutuhkan kerja sama yang baik antar anggota tim. 

Alhamdulillah, kami kelompok 47 KKN-T selalu 

bermusyawarah memecahkan segala permasalahan. Tugas 

dan tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing 

anggota juga telah dilaksanakan dengan baik dan penuh 

tanggung jawab. 

Harapan kami adalah semoga pengabdian kami ini dapat 

bermanfaat bagi masyarakan Dusun Janganasem khususnya 
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dan Desa Trompoasri pada umumnya. Dan semoga proker 

kami juga terus dilanjutkan oleh warga desa dan menjadi 

inspirasi untuk membangun desa menjadi lebih baik lagi.  

 

NARKOBA NO! SEHAT YES! (PENYULUHAN 

NARKOBA) 

Endang Sulistyawati  

162010200032 (Manajemen / FBHIS) 

Sekretaris I 

 

Program sosialisasi tentang bahaya narkoba di Desa 

Trompoasri Dusun Janganasem sama sekali bekum pernah 

dilaksanaan. Oleh karena itu salah satu perangkat desa 

menyetujui usulan kami tentang diadakannya penyuluhan anti 

narkoba. Menurut info dari Kepala Dusun Janganasem tak 

jarang remaja yang menyalahgunakan narkoba. Untuk itu tim 

KKN-T muncul ide untuk meminimalisir terjadinya hal 

tersebut di Desa Trompoasri Dsn. Janganasem. Dengan itu 

tim KKN-T mengadakan penyuluhan narkoba yang dihadiri 

oleh perwakilan BNN Sidoarjo dan Kepala Desa beserta 

Perangkat Desa Trompoasri.    

Kesan pertama selama kegiatan pengabdian 

masyarakat ini adalah senang sekaligus bersyukur, karena 

Dusun Janganasem, Desa Trompoasri ini merupakan tempat 

dimana kami mendapatkan banyak hal baru, ilmu baru, 

keluarga baru dan kenangan yang akan selalu teringat. Kami 

banyak belajar dalam memahami keadaan, menghargai orang 

lain, menjalani hidup mandiri, kerja sama, dan belajar 

memahami dan menghormati budaya yang berkembang di 

lingkungan setempat, belajar menyesuaikan diri dengan 
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keadaan sebelumnya yang berbeda dengan keadaan 

sebelumnya.  

Ucapan terima kasih dan rasa syukur akan selalu 

mengalir untuk Desa Trompoasri – Dsn. Janganasem para 

warga, keluarga besar KKN Terpadu Desa Trompoasri, serta 

pihak-pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan KKN ini. 

Karena dengan usaha, semangat, dan do’a, KKN Terpadu 

Desa Trompoasri – Dsn. Janganasem dapat terlaksana dengan 

baik. Semoga apa yang telah kami lakukan dapat memberikan 

inspiransi, manfaat, dan perubahan yang positif bagi semua 

pihak yang terlibat.  

Kami berharap kegiatan dan program yang kami 

laksanakan di Desa Trompoasri dapat bermanfaat dan menjadi 

berkah untuk kita semua. Program dan kegiatan telah 

terlaksana diharapkan akan terus berkelanjutan, tidak berhenti 

saat kegiatan KKN-T 2019 ini berakhir. Untuk warga Desa 

Trompoasri kami harap dapat saling bekerjasama untuk 

memajukan Desa Trompoasri agar menjadi contoh yang baik 

bagi desa/kelurahan lainnya. 

 

    PEMBELAJARAN KOMPUTER YANG ASIK 

Ayu Surya Adhaeni  

168620600196 (PGSD / Psikologi dan Ilmu Pendidikan) 

Sekretaris II 

 

 

Dusun Janganasem merupakan salah satu dari dusun 

yang ada di Desa Trompoasri, Kecamatan Jabon, Kabupaten 

Sidoarjo, Jawa Timur. Jika ingin ke Dusun Janganasem bisa 

melewati pinggir jalan Raya arah menuju ke Surabaya dan 
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arah menuju ke Malang. Dusun Janganasem mempunyai 2 

dusun yaitu, Dusun Janganasem 1 dan Dusun Janganasem 2. 

Sebenarnya lokasi Dusun Janganasem, Desa Trompoasri 

menurut saya sudah strategis untuk di jadikan tempat Kuliah 

Kerja Nyata Terpadu karena berada di tempat yang jauh dari 

kota. Dan dilihat dari desanya dan masyarakatnya tergolong 

kategori menegah ke bawah kebanyakan dari warganya dari 

laki-laki dan perempuan pekerjaan sebagai petani, peternak, 

dan pedagang jadi sebagian dilingkungan warga ketika di 

siang hari terlihat ramai anak-anak bermain di depan rumah.   

Berdasarkan hasil survey ke perangkat Dusun 

Janganasem, Desa Trompoasri, beliau menyatakan 

bahwasanya di sekolah dasar tersebut, terbatasnya fasilitas 

komputer di sekolah membuat para siswa-siswi sulit untuk 

mengetahui dan memahami cara pengoperasian komputer 

dengan baik, Oleh karena itu mahasiswa KKN-T mengadakan 

kegiatan Program Kerja pelatihan komputer dan Les mata 

pelajaran, yang merupakan program kerja tambahan 

kelompok kami. Kegiatan les mata pelajaran ini juga 

dilakukan oleh mahasiswa KKN-T di balai posko Dusun 

Janganasem. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini yakni, 

untuk membimbing siswa sekolah dasar untuk mengerjakan 

pekerjaan rumah (PR) dan mengulang pelajaran di sekolah, 

agar mereka lebih memahami ilmu yang disampaikan oleh 

bapak/ibu guru di sekolah, kegiatan ini dilaksanakan setiap 

hari minggu mulai tanggal 1 Agustus-29 September 2019, 

waktu pelaksanaan les mata pelajaran jam 18.00-19.00. 

  Kesan pertama bagi saya dan teman-teman KKN pada 

tahun 2019 ini adalah sangat luar biasa. Saya mendapatkan 

berbagi pengalaman yang menajubkan dan benar-benar baru. 

KKN-T  yang luar biasa saya bener-bene rmendapatkan 
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pengalaman dan pelajaran yang berharga minimal dari tiga 

aspek yaitu, Program Kerja Kuliah Kerja Nyata, 

Bermasyarakat Dan Persahabatan. Dan pengalaman pribadi 

saya Kemudian bagaimana saya sebagai seketaris yang 

berbeda-beda pemikiran, karakter dan sebagainya.   

Terkadang muncul masalah antar personal KKN, dalam 

hal ini kita dituntut untuk tidak hanya menyalahkan keadaan 

atau menyalahkan orang lain atas permasalahan yang teradi. 

Denngan Menginstropeksi diri kita sendiri, mengakui 

kesalahan dan kekurangan diri kita sendiri, serta belajar untuk 

menjadi yang lebih baik lagi.Ini adalah hal yang paling 

penting dalam hidup bersama dan sebagai proses 

pendewasaan kami mahasiswa KKN-T. 

Saya berharap kegiatan yang kami lakukan selama KKN-

T benar-benar membawa manfaat yang penuh berkah bagi 

saya pribadi, teman-teman satu kelompok, UMSIDA dan 

masyarakat desa Dusun Janganasem. Semoga ilmu yang 

sudah kitadapat selama KKN-T bias kita terapkan di 

kehidupan Masing-masing.Semoga persahabatan antar 

anggota KKN-T tidak hanya sebatas KKN-Tsaja, namun terus 

berlanjut bahkan ke Surga-Nya nanti. Aamiin 

 

 

POJOK BACA YANG MENGESANKAN 

Nikmatul Utami 

162010300024 (Akuntansi/FBHIS) 

Bendahara I 

 

  Salah satu problem dibidang pendidikan selama 

mengikuti kegiatan KKN adalah minimnya minat baca pada 
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siswa siswi sekolah dasar desa trompo asri. Dengan latar 

belakang permasalahan tersebut, minat baca pada anak anak 

memiliki prosentase yang sangat rendah oleh sebab itu kami 

dari KKN-T kelompok 47 melaksanakan Program Kerja KKN 

Terpadu 2019 dengan tema pendidikan yang dimana kegiatan 

dalam program kerja kami adalah pembuatan rak buku yang 

kami letakkan di pojok sehingga bisa dikatakan program kerja 

kami adalah pojok baca Kami berharap dengan adanya 

membuat rak pojok baca ini kami sebuah trobosan agar dapat 

meningkatkan minat baca pada anak sekolah dasar 

trompoasri. Dan kami dapat memberikan kontribusi terbaik 

untuk SDN Trompoasri II. 

Kesan sejak pertama kali kami melaksanakan KKN di 

dusun ini adalah  sangat senang, pasalnya kami di sambut baik 

oleh kepala desa, perangkat serta masyarakat, sejak kami 

memaparkan program kerja masarakat sangat antusias untuk 

memperhatikan program kerja kami, sepertinya masyarakat 

menginginkan dengan adanya kam disini akan memeberikan 

kontribusi bak untuk desa ini, kami  disini mendapat keluarga 

baru dan mengenal orang-orang baru yang berasal dari 

berbagai lapisan masyarakat.. Sebelum berada di tempat ini, 

kita saling menjauh, kita selalu mementingkan diri sendiri dan 

sangat dingin dengan orang lain.  

Namun setelah disini kami berubah kami lebih 

menghargai akan kebersamaan, cara bermasyarakat yang baik 

seperti apa, disini kami sama sama belajar untuk menjadi 

manusia yang baik dan bermanfaat bagi sekitar. 

Pesan yang dapat saya sampaikan adalah Dusun 

Janganasem ini memiliki tingkat kerukunan yang sangat baik, 

kegotong royongannya juga patut diapresiasi  sehingga ketika 
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kami kontribusikan dengan program kerja kami ini dapat 

berjalan dengan maksimal dan semoga kegiatan dan program 

yang telah kami laksanakan di Desa Trompoasri dapat 

bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua, Program 

dan kegiatan telah terlaksana diharapkan akan terus 

berkelanjutan, tidak berhenti saat kegiatan KKN-T 2019 ini 

berakhir. 

 

TIDAK BOSAN DENGAN PEMBELAJARAN 

KOMPUTER DAN MAPEL 

Suyanti 

162040100058 (Hukum/FBHIS) 

Bendahara II 

 

Pendidikan sangat penting dalam kehidupan, karena 

tanpa adanya pendidikan manusia akan sulit berkembang, di 

negara maju tentunya tidak terlepas dari dunia pendidikan. 

Apalagi kita telah memasuki era globalisasi, yang dimana era 

tingkat kemajuan semakin meningkat dan semakin pesat, oleh 

karena itu kita harus bisa memahami teknologi, salah satu 

contoh teknologi ialah komputer dan laptop yang berfungsi 

untuk menulis, mendesain dan lain sebagainya.  

Berdasarkan hasil survei ke perangkat Dusun 

Janganasem, Desa Trompoasri, beliau menyatakan 

bahwasanya di sekolah dasar tersebut, terbatasnya fasilitas 

komputer di sekolah membuat para siswa-siswi sulit untuk 

mengetahui dan memahami cara pengoperasian komputer 

dengan baik, Oleh karena itu mahasiswa KKN-T mengadakan 

kegiatan Program Kerja pelatihan komputer dan Les mata 
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pelajaran, yang merupakan program kerja tambahan 

kelompok kami. 

Kegiatan pelatihan komputer dilakukan oleh mahasiswa 

Kuliah Kerja Nyata-Terpadu (KKN-T) kelompok 47. 

Pelatihan komputer dan les mata pelajaran dilaksanakan di 

balai Dusun Janganasem, program ii dilaksanakan agar anak-

anak mendapatkan ilmu dan wawasan, pengetahuan baru 

mengenai komputer, cara-cara serta penggunaan komputer 

yaitu mempraktikan mengeporasikan Ms. Word dengan baik. 

Dan juga termotivasi keinginan akan belajar lebih giat lagi 

tentang mengoperasikan komputer dan dapat bermanfaat di 

kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini agar mereka mampu 

untuk mengikuti arus globalisasi yang kini serba modern, 

selain itu sistem pembelajaran dan pelatihan menggunakan 

komputer untuk meningkatkan kompetensi anak-anak desa 

dalam dunia teknologi. 

Kesan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat 

di  Desa Trompoasri ini sangat senang, pasalanya di sini 

merupakan tempat dimana kami mendapatkan banyak hal 

baru, ilmu baru, keluarga baru sahabat baru, mengenal orang-

orang baru yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat 

yang sudah pasti memiliki latar belakang yang berbeda serta 

kenangan yang akan selalu teringat. Kami banyak belajar 

dalam memahami keadaan, menjalani hidup mandiri, 

menghargai orang lain, kerja sama, dan belajar memahami 

dan menghormati budaya yang berkembang di lingkungan 

setempat, belajar menyesuaikan diri dengan keadaan 

sebelumnya yang berbeda dengan keadaan sebelumnya.   

Dengan segala bentuk kerendahan hati, kami 

mengucapkan banyak terima kasih dan rasa syukur akan 



50 
 

selalu mengalir untuk Desa Trompoasri ini, para warga, yang 

menyambut kami dengan senang hati, peduli sama kami, 

keluarga besar KKN Terpadu Desa Trompoasri, serta pihak-

pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan KKN ini. Karena 

dengan usaha, semangat, dan doa, KKN Terpadu Desa 

Trompoasri, dapat terlaksana dengan baik. Semoga apa yang 

telah kami lakukan dapat memberikan manfaat, inspiransi, 

dan perubahan yang positif bagi semua pihak yang terlibat. 

Amin yarobbalalamin. 

Dalam kesempatan kegiatan ini, Kami berharap 

kegiatan dan program yang kami laksanakan di Desa 

Trompoasri dapat bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita 

semua. Program dan kegiatan telah terlaksana diharapkan 

akan terus berkelanjutan, tidak berhenti saat kegiatan KKN-T 

2019 ini berakhir. Untuk warga Desa Trompoasri kami harap 

dapat saling bekerjasama untuk memajukan Desa Trompoasri 

agar menjadi contoh yang baik bagi desa/kelurahan lainnya. 

    

HIDUP SEHAT TANPA NARKOBA (PEYULUHAN  

NARKOBA) 

Agung Kurniawan Faisol 

161080200013 (Informatika/Fakultas Sains dan Teknologi) 

Humas dan Jalinan Kasih I 

 

  Minimnya pengetahuan mengenai bahaya narkoba dan 

tanggung jawab akan kesehatan diri sendiri akhirnya 

membuat kami melakukan program kerja Penyuluhan 

Narkoba yang diikuti Dengan berbagai masalah yang ada di 

Desa Trompoasri, maka kami dari KKN-T kelompok 47 

melaksanakan Program Kerja KKN Terpadu 2019 dengan 
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tema kesehatan yang dimana kegiatan dalam program kerja 

kami adalah melakukan kegiatan penyuluhan remaja bebas 

narkoba di balai Desa Trompoasri. 

 

Dengan latar belakang bahaya narkoba yang selama ini 

belum diketahui oleh para remaja, mengakibatkan minimnya 

akan pengetahuan mengenai bahaya narkotika untuk tubuh. 

Menurut info dari Kepala Dusun Janganasem banyak remaja 

yang menyalahgunakan narkoba untuk itu tim KKN muncul 

ide untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut di Desa 

Trompoasri. Dengan itu pada hari minggu 18 Agustus 2019 

tim KKN mengadakan penyuluhan narkoba yang dihadiri oleh 

perwakilan BNN Sidoarjo dan Kepala Desa beserta Perangkat 

Desa Trompoasri. Acara ini berbarengan dengan kegiatan 

jalan sehat yang diadakan oleh Desa Trompoasri. 

Kesan selama melaksanakan kegiatan KKn di Desa 

Trompoasri ini kami mendapat keluarga baru, sahabat baru, 

teman baru, dan mengenal orang-orang baru yang berasal dari 

berbagai lapisan masyarakat yang sudah pasti memiliki latar 

belakang yang berbeda. Ucapan terima kasih dan rasa syukur 

akan selalu mengalir untuk Desa Trompoasri, para warga, 

keluarga besar KKN Terpadu Desa Trompoasri, serta pihak-

pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan KKN ini. Karena 

dengan usaha, semangat, dan doa, KKN Terpadu Desa 

Trompoasri dapat terlaksana dengan baik. Semoga apa yang 

telah kami lakukan dapat memberikan inspiransi, manfaat, 

dan perubahan yang positif bagi semua pihak yang terlibat.  

Kami berharap kegiatan dan program yang kami 

laksanakan di Desa Trompoasri dapat bermanfaat dan menjadi 

berkah untuk kita semua. Program dan kegiatan telah 

terlaksana diharapkan akan terus berkelanjutan, tidak berhenti 
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saat kegiatan KKN-T 2019 ini berakhir. Untuk warga Desa 

Trompoasri kami harap dapat saling bekerjasama untuk 

memajukan Desa Trompoasri agar menjadi contoh yang baik 

bagi desa lainnya. 

 

POLA HIDUP BERSIH DENGAN BAK SAMPAH 

Lailatunnikma  

152030100012 (Psikologi/Fakultas Psikologi & Ilmu 

Pendidikan) 

Humas dan Jalinan Kasih II 

 

  Kurangnya kesadraan masyarakat akan kebersihan yang 

ditandai dengan berserakannya sampah di tepi-tepi jalan 

membuat kami untuk memberikan gebrakan terbaru. Dengan 

masalah yang ada di Desa Trompoasri, maka kami dari KKN-

T kelompok 47 melaksanakan Program Kerja KKN Terpadu 

2019 dengan tema lingkungan yang dimana kegiatan dalam 

program kerja kami yaitu memanfaatkan ban yang sudah tidak 

terpakai untuk dijadikan bak sampah sebagai pembuangan 

sampah rumah tangga sementara. 

  Bak sampah adalah tempat menampung sampah secara 

sementara, yang biasanya terbuat dari logam, plastik dan 

sampah organik pada umumnya bak sampah disimpan diluar 

rumah untuk membuang sisa keperluan rumah tangga dan 

sebagainya. Seperti sampah organik, botol minuman bekas, 

kantung kresek dll. Bak sampah yang kami buat berbahan 

dasar ban bekas yang kami dapat dari tempat kerja salah satu 

teman KKN kami. Ban bekas kami susun dan dicat sehingga 

menarik untuk dilihat. Tak lupa kami juga memberi logo 

UMSIDA dan pesan singkat didalamnya.Serah terima bak 



53 
 

sampah kepada warga kami lakukan pada hari minggu 15 

September 2019. Seminggu kemudian kami melakukan 

penempatan bak sampah pada delapan titik yang telah kami 

tentukan sebelumnya yakni di halaman rumah perangkat 

Dusun Janganasem.   

Kesan melaksanakan KKn di Desa Trompoasri ini 

adalahkami mendapat keluarga baru, sahabat baru, teman 

baru, dan mengenal orang-orang baru yang berasal dari 

berbagai lapisan masyarakat yang sudah pasti memiliki latar 

belakang yang berbeda. Ucapan terima kasih dan rasa syukur 

akan selalu mengalir untuk Desa Trompoasri, para warga, 

keluarga besar KKN Terpadu Desa Trompoasri, serta pihak-

pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan KKN ini. Karena 

dengan usaha, semangat, dan do’a, KKN Terpadu Desa 

Trompoasri dapat terlaksana dengan baik. Semoga apa yang 

telah kami lakukan dapat memberikan inspiransi, manfaat, 

dan perubahan yang positif bagi semua pihak yang terlibat.  

Kami berharap kegiatan dan program yang kami 

laksanakan di Desa Trompoasri dapat bermanfaatdan menjadi 

berkah untuk kita semua. Program dan kegiatan telah 

terlaksana diharapkan akan terus berkelanjutan, tidak berhenti 

saat kegiatan KKN-T 2019 ini berakhir. Untuk warga Desa 

Trompoasri kami harap dapat saling bekerjasama untuk 

memajukan Desa Trompoasri agar menjadi contoh yang baik 

bagi lainnya. 

 

 

TAMAN DUSUN YANG CANTIK 

Dhany Aprilluto Eka Putra  
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162030100018 (Psikologi/Fakultas Psikologi & Ilmu 

Pendidikan) 

Sie Pubdekdok I 

 

 

   Kali pertama kami melihat balai Dusun Janganasem yang 

juga bersebelahan dengan Taman Kanak-Kanak tersebut  

banyak ditumbuhi rumput liar. Kami sangat prihatin melihat 

pemandangan yang tak pantas. Untuk itu tim KKN muncul ide 

untuk melakukan kerja bakti di area balai pertemuan agar bisa 

nyaman saat dibuat pertemuan dan adik-adik TK tidak bahaya 

bermain. Kerja bakti kami lakukan dengan cara mencabuti 

rumput, menyapu dan mengecat pagar balai dusun. Kami juga 

berpartisipasi dalam persiapan peringatan idul adha di Desa 

Trompoasri dengan cara membersihkan masjid dan 

membantu dalam penyembelihan serta pembagian daging 

kurban. Selain membantu warga kami juga dapat menjalin 

hubungan yang baik dengan warga agar warga dapat 

mengenal kami semua yakni mahasiswa KKN-T UMSIDA. 

Dalam acara peringatan hari kemerdekaan RI kami juga 

turut berpartisipasi menjadi tim juri dalam perlombaan 17 

Agustus. Kami juga membantu acara karnaval di Dusun 

Janganasem sebagai tim juri serta menyiapkan keperluan 

perlomabaan. Dengan keikutsertaan kami dalam acara yang 

diadakan oleh warga dusun, kami dapat menjalin tali 

silaturrahmi kepada warga sekitar. 

Di Desa Trompoasri ini kami mendapat keluarga baru, 

sahabat baru, teman baru, dan mengenal orang-orang baru 

yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat yang sudah 

pasti memiliki latar belakang yang berbeda. Ucapan terima 
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kasih dan rasa syukur akan selalu mengalir untuk Desa 

Trompoasri, para warga, keluarga besar KKN Terpadu Desa 

Trompoasri, serta pihak-pihak yang ikut serta dalam 

pelaksanaan KKN ini. Karena dengan usaha, semangat, dan 

do’a, KKN Terpadu Desa Trompoasri dapat terlaksana 

dengan baik. Semoga apa yang telah kami lakukan dapat 

memberikan inspiransi, manfaat, dan perubahan yang positif 

bagi semua pihak yang terlibat.  

Kami berharap kegiatan dan program yang kami 

laksanakan di Desa Trompoasri dapat bermanfaat dan menjadi 

berkah untuk kita semua. Program dan kegiatan telah 

terlaksana diharapkan akan terus berkelanjutan, tidak berhenti 

saat kegiatan KKN-T 2019 ini berakhir. Untuk warga Desa 

Trompoasri kami harap dapat saling bekerjasama untuk 

memajukan Desa Trompoasri agar menjadi contoh yang baik 

bagi desa/kelurahan lainnya. 

  

BUDIDAYA MAGGOT BERMANFAAT 

Jepri Achmad Riadi  

162010300011 (Akuntansi /FBHIS) 

Sie Pubdekdok II 

 

  Desa Trompoasri adalah lokasi kegiatan KKN Terpadu 

kelompok 47 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, terletak 

di Kecataman Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Sebelum kami 

memulai program kerja KKN Terpadu, kami kelompok 47 

bertamu di Balai Desa Trompoasri untuk menemui Kepala 

Desa guna meminta izin untuk melakukan KKN Terpadu di 

desa Trompoasi. Dalam kesempatan ini kami juga 

mendapatkan informasi tentang Desa Trompoasri. Selama 
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melaksanakan program kerja kami pastinya tidak terlepas dari 

berbagai masalah yang melatar belakanginya salah satunya 

adalah minimnya pengetahuan mengenai bahaya narkoba dan 

tanggung jawab akan kesehatan diri sendiri. 

Dengan latar belakang bahaya narkoba yang selama ini 

belum diketahui oleh para remaja, mengakibatkan minimnya 

akan pengetahuan mengenai bahaya narkotika untuk tubuh. 

Menurut info dari Kepala Dusun Janganasem banyak remaja 

yang menyalahgunakan narkoba untuk itu tim KKN muncul 

ide untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut di Desa 

Trompoasri. Dengan itu tim KKN mengadakan penyuluhan 

narkoba yang dihadiri oleh perwakilan BNN Sidoarjo dan 

Kepala Desa beserta Perangkat Desa Trompoasri.  

Kesan selama meenjalankan pengabdian masyaraket di 

Desa Trompoasri ini adalah sangat senang, karena kami 

mendapat keluarga baru, sahabat baru, teman baru, dan 

mengenal orang-orang baru yang berasal dari berbagai lapisan 

masyarakat yang sudah pasti memiliki latar belakang yang 

berbeda. Ucapan terima kasih dan rasa syukur akan selalu 

mengalir untuk Desa Trompoasri, para warga, keluarga besar 

KKN Terpadu Desa Trompoasri, serta pihak-pihak yang ikut 

serta dalam pelaksanaan KKN ini. Karena dengan usaha, 

semangat, dan doa, KKN Terpadu Desa Trompoasri dapat 

terlaksana dengan baik. Semoga apa yang telah kami lakukan 

dapat memberikan inspiransi, manfaat, dan perubahan yang 

positif bagi semua pihak yang terlibat.  

Kami berharap kegiatan dan program yang kami 

laksanakan di Desa Trompoasri dapat bermanfaat dan menjadi 

berkah untuk kita semua. Program dan kegiatan telah 

terlaksana diharapkan akan terus berkelanjutan, tidak berhenti 

saat kegiatan KKN-T 2019 ini berakhir. Untuk warga Desa 
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Trompoasri kami harap dapat saling bekerjasama untuk 

memajukan Desa Trompoasri agar menjadi contoh yang baik 

bagi desa/kelurahan lainnya. 

 

BERSIH DESA DENGAN BAK SAMPAH 

Muhammad Izwan Khamzah  

161020200041 (Teknik Mesin /Fakultas Sains & Teknologi) 

Sie Konsumsi I 

 

  Selama melaksanakan program kerja kami pastinya tidak 

terlepas dari berbagai masalah yang melatar belakanginya 

yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan 

lingkungan. Dengan berbagai masalah yang ada di Desa 

Trompoasri, maka kami dari KKN-T kelompok 47 

melaksanakan Program Kerja KKN Terpadu 2019 dengan 

tema lingkungan yang dimana kegiatan dalam program kerja 

kami adalah memanfaatkan ban yang sudah tidak terpakai 

untuk dijadikan bak sampah sementara. 

  Bak sampah adalah tempat menampung sampah secara 

sementara, yang biasanya terbuat dari logam, plastik dan 

sampah organik pada umumnya bak sampah disimpan diluar 

rumah untuk membuang sisa keperluan rumah tangga dan 

sebagainya. Seperti sampah organik, botol minuman bekas, 

kantung kresek dll. Bak sampah yang kami buat berbahan 

dasar ban bekas yang kami dapat dari tempat kerja salah satu 

teman KKN kami. Ban bekas kami susun dan dicat sehingga 

menarik untuk dilihat. Tak lupa kami juga memberi logo 

UMSIDA dan pesan singkat didalamnya. Serah terima bak 

sampah kepada warga kami lakukan pada hari minggu 15 

September 2019. Seminggu kemudian kami melakukan 
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penempatan bak sampah pada delapan titik yang telah kami 

tentukan sebelumnya yakni di halaman rumah perangkat 

Dusun Janganasem.    

Di Desa Trompoasri ini kami mendapat keluarga baru, 

sahabat baru, teman baru, dan mengenal orang-orang baru 

yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat yang sudah 

pasti memiliki latar belakang yang berbeda. Ucapan terima 

kasih dan rasa syukur akan selalu mengalir untuk Desa 

Trompoasri, para warga, keluarga besar KKN Terpadu Desa 

Trompoasri, serta pihak-pihak yang ikut serta dalam 

pelaksanaan KKN ini. Karena dengan usaha, semangat, dan 

do’a, KKN Terpadu Desa Trompoasri dapat terlaksana 

dengan baik. Semoga apa yang telah kami lakukan dapat 

memberikan inspiransi, manfaat, dan perubahan yang positif 

bagi semua pihak yang terlibat.  

Kami berharap kegiatan dan program yang kami 

laksanakan di Desa Trompoasri dapat bermanfaatdan menjadi 

berkah untuk kita semua. Program dan kegiatan telah 

terlaksana diharapkan akan terus berkelanjutan, tidak berhenti 

saat kegiatan KKN-T 2019 ini berakhir. Untuk warga Desa 

Trompoasri kami harap dapat saling bekerjasama untuk 

memajukan Desa Trompoasri agar menjadi contoh yang baik 

bagi desa/kelurahan lainnya. 
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MASYARAKAT BEBAS NARKOBA (PENYULUHAN 

NARKOBA 

Ersa Aulia 

162071000053  (Pendidikan Agama Islam /Fakultas Agama 

Islam) 

Sie Konsumsi II 

 

  Selama melaksanakan program kerja kami pastinya tidak 

terlepas dari berbagai masalah yang melatar belakanginya 

yaitu minimnya pengetahuan mengenai bahaya narkoba dan 

tanggung jawab akan kesehatan diri sendiri. Dengan berbagai 

masalah yang ada di Desa Trompoasri, maka kami dari KKN-

T kelompok 47 melaksanakan Program Kerja KKN Terpadu 

2019 dengan tema lingkungan yang dimana kegiatan dalam 

program kerja kami adalah melakukan kegiatan penyuluhan 

remaja bebas narkoba di balai Desa Trompoasri. Dengan latar 

belakang bahaya narkoba yang selama ini belum diketahui 

oleh para remaja, mengakibatkan minimnya akan 

pengetahuan mengenai bahaya narkotika untuk tubuh. 

Menurut info dari Kepala Dusun Janganasem banyak remaja 

yang menyalahgunakan narkoba. Untuk itu tim KKN-T 

muncul ide untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut di 

Desa Trompoasri Dsn. Janganasem. Dengan itu tim KKN-T 

mengadakan penyuluhan narkoba yang dihadiri oleh 

perwakilan BNN Sidoarjo dan Kepala Desa beserta Perangkat 

Desa Trompoasri.  

  Dalam pidatonya pak Mukhlis selaku pemateri 

menyampaikan ciri-ciri orang yang memakai Narkoba, dan 

tentunya Bahaya bagi pemakai yang bahkan dapat 

mengganggu sel dan Syaraf otak, kebutaan, tuli dan 
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sebagainya. Tidak sampai disitu, dijelaskan juga dari segi 

keagamaan dan dampak dari Masyarakat yang pastinya akan 

mengucilkannya. “padahal pemakai narkoba butuuh 

dukungan penuh dari keluarga agar bisa sembuh”, sambung 

pak Mukhlis. Ciri-ciri Pengguna Narkoba yang dijelaskan 

oleh pak Mukhlis diantaranya, cara berjalan yang terlihat 

tidak seimbang, mudah marah karena pemakai Narkoba kerap 

memilki perubahan suasana hati, mulai melakukan tindakan 

kriminal seperti pencurian, depresi, perubahan penampilan 

yang biasanya, terlihat badan lebih kurus, sulit untuk fokus, 

muka yang terlihat tirus, dan sebagainya. Pak Abd. Mukhlis 

juga menjelaskan betapa banyak para pemakai dan pengedar 

yang akhirnya harus masuk penjara selama bertahun-tahun 

bahkan hukuman mati bagi pengedar tingkat tinggi. Oleh 

karena itu, pemateri menghimbau jangan ada korban 

selanjutnya.  

  Dalam kegiatan ini tim KKN mendapat apresiasi yang 

luar biasa oleh warga desa utamanya perangkat Desa dan 

Jajarannya, sehingga dalam kegiatan positif ini kami berharap 

warga desa Trompoasri mendapatkan dampak positif yang 

banyak, dan tidak ada lagi yang mencoba bahkan bermain-

main dengan Narkoba. 

Alhamdulillah, kata itu yang dapat kami ucapkan pada 

Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya kami dapat 

melaksanakan KKN Terpadu 2019 di Dusun Janganasem, 

Desa Trompoasri dengan lancar sesuai dengan program yang 

telah direncanakan. Dusun Janganasem, Desa Trompoasri ini 

merupakan tempat dimana kami mendapatkan banyak hal 

baru, ilmu baru, keluarga baru dan kenangan yang akan selalu 

teringat. Kami banyak belajar dalam memahami keadaan, 

menghargai orang lain, menjalani hidup mandiri, kerja sama, 
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dan belajar memahami dan menghormati budaya yang 

berkembang di lingkungan setempat, belajar menyesuaikan 

diri dengan keadaan sebelumnya yang berbeda dengan 

keadaan sebelumnya. Semoga apa yang telah kami lakukan 

dapat memberikan inspiransi, manfaat, dan perubahan yang 

positif bagi semua pihak yang terlibat.  

Kami berharap kegiatan dan program yang kami 

laksanakan di Desa Trompoasri dapat bermanfaat dan menjadi 

berkah untuk kita semua. Program dan kegiatan telah 

terlaksana diharapkan akan terus berkelanjutan, tidak berhenti 

saat kegiatan KKN-T 2019 ini berakhir. Untuk warga Desa 

Trompoasri kami harap dapat saling bekerjasama untuk 

memajukan Desa Trompoasri agar menjadi contoh yang baik 

bagi desa/kelurahan lainnya. Dan juga kami mengharap agar 

tali silaturahim yang pernah terjalin tidak akan putus begitu 

saja. 

 

GEMAR MEMBACA DENGAN RAK POJOK BACA 

Anang Maulidin Nazar 

161020200076 (Teknik Mesin /Fakultas Sains dan 

Teknologi) 

Sie Perlengkapan I 

 

  Selama melaksanakan program kerja  pastinya tidak 

terlepas dari berbagai masalah yang melatar belakangi 

program kerja kami yaitu minimnya minat baca siswa tingkat 

sekolah dasar. Dengan masalah yang ada di Desa Trompoasri, 

maka kami dari KKN-T kelompok 47 melaksanakan Program 

Kerja KKN Terpadu 2019 dengan tema pendidikan yang 

dimana kegiatan dalam program kerja kami adalah melakukan 



62 
 

kegiatan pembuatan rak pojok baca untuk kelas 5 dan 6 SDN 

Trompoasri II. 

Berawal dari niat kami para peserta KKN-T untuk 

meningkatkan minat baca para siswa sekolah dasar, maka 

kami membuat proker pengadaan rak pojok baca di SDN 

Trompoasri II. Ini merupakan proker kami pada bidang 

pendidikan. Kami pilih lokasi tersebut karena letaknya di area 

Dusun Janganasem yang menjadi tempat kami mengabdi. Rak 

pojok baca didesain semenarik mungkin dan disediakan pula 

beberapa buku bacaan. Sebagai kontroling kami buatkan 

lembar daftar peminjam buku.  

Pada tanggal 26 Agustus 2019 rak pojok baca kami serah 

terimakan kepada Kepala SDN Trompoasri II, guru kelas 5 

dan 6, serta para siswa. Pihak sekolah dan para siswa 

merespon positif dengan adanya rak pojok baca yang kami 

buat ini. Dengan adanya pojok baca tersebut kami 

mengharapkan para siswa meningkat minat bacanya. Proker 

kami sejalan dengan program yang telah terlebih dahulu 

diterapkan pihak sekolah yakni 15 menit membaca buku 

sebelum dimulainya pelajaran.  

Syukur alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, 

karena atas kerunia, rahmat-Nya serta hidayah-Nya kami 

dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Terpadu (KKN-T) 

2019 di Desa Trompoasri khususnya di Dusun Janganasem 

dengan lancar sesuai dengan program yang telah 

direncanakan. Dengan segala bentuk kerendahan hati, kami 

mengucapkan banyak terima kasih dan rasa syukur akan 

selalu mengalir untuk Desa Trompoasri ini, para warga, yang 

menyambut kami dengan senang hati, peduli sama kami, 

keluarga besar KKN Terpadu Desa Trompoasri, serta pihak-
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pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan KKN ini. Karena 

dengan usaha, semangat, dan doa sehingga KKN Terpadu 

Desa Trompoasri dapat terlaksana dengan baik. Semoga apa 

yang telah kami lakukan dapat memberikan manfaat, 

inspiransi, dan perubahan yang positif bagi semua pihak yang 

terlibat. Amin yarobbalalamin. 

 

KERJA BAKTI DENGAN TULUS 

Fuad Fauzi 

151020700110 

 (Teknik Industri /Fakultas Sains dan Teknologi) 

Keamanan I 

 

Balai Dusun Janganasem merupakan tempat 

puskesmas sementara selain juga dimanfaatkan sebagai 

tempat pertemuan dalam diskusi kegiatan warga sekitar. 

Permasalahan yang kami jumpai yakni banyaknya rumput liar 

dan adanya lahan kosong yang tidak terawat. Dari sini kita 

berinisiatif membersihkan sampah, mencabuti rumput dan 

mengecat pagar tepi jalan. 

Sampah yang berserakan kami kumpulkan dan kami 

bakar. Kami juga mengajak dan menghimbau warga untuk 

menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah juga turut serta 

menjaga dan memelihara balai Dusun Janganasem. Untuk itu 

kami juga membuat tempat sampah dari ban bekas yang 

ditempatkan di area dusun. 

Selain kerja bakti membersihkan lingkungan. Kami 

juga turut berpartisipasi dalam kegiatan dusun yakni menjadi 

juri acara karnaval untuk memeriahkan hari kemerdekaan 

Republik Indonesia. Lomba yang diadakan yakni 
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menampilkan kostum yang menarik dan unik. Dalam kegiatan 

ini diikuti oleh tidak kurang 100 peserta yang berasal dari 

Dusun Janganasem Desa Trompoasri. Kegiatan ini selain 

menjadi tradisi tahunan juga mempererat silaturrahmi antar 

warga dusun. 

Puji syukur tak lupa kita panjatkan kepada Allah 

SWT atas rahmat dan pertolongan-Nyalah maka kegiatan 

KKN ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan 

rencana. Kami berharap kegiatan dan program kerja yang 

kami laksanakan di Dusun Janganasem Desa Trompoasri 

dapat bermanfaat dan berkelanjutan tentunya dengan 

dukungan dari warga sekitar. Semoga yang kami lakukan 

tersebut menjadi inspirasi bagi warga dan menjadikan desa 

lebih berkembang dan maju, serta mandiri. 

 

GOTONG ROYONG KERJA BAKTI 

Yordan Agung Aprianto  

162010200306 (Manajemen /FBHIS) 

Keamanan II 

 

Kesan melihat Dusun Janganasem khusus balai dusun 

areanya banyak ditumbuhi tumbuhan liar membuat 

pemandangan yang tak sedap dilihat mata. Maka dari itu kami 

membuat proker taman dusun agar halaman balai dusun 

terlihat rapi dan indah. Konsep taman yang kami usung yaitu 

miniature angsa yang berbahan dasar botol bekas dan triplek. 

Setelah kami tata botol-botol dan triplek cat agar terlihat lebih 

menarik. Selanjutnya kami tanami dengan tanaman hias dan 

bunga.  Setelah semua pekerjaan pembuatan taman dusun 

selesai kami mengadakan serah terima kepada kasun 
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Janganasem dan warga. Proker ini disambut antusias dan 

positif oleh warga. 

Di Desa Trompoasri ini kami mendapat keluarga baru, 

sahabat baru, teman baru, dan mengenal orang-orang baru 

yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat yang sudah 

pasti memiliki latar belakang yang berbeda. Ucapan terima 

kasih dan rasa syukur akan selalu mengalir untuk Desa 

Trompoasri, para warga, keluarga besar KKN Terpadu Desa 

Trompoasri, serta pihak-pihak yang ikut serta dalam 

pelaksanaan KKN ini. Karena dengan usaha, semangat, dan 

do’a, KKN Terpadu Desa Trompoasri dapat terlaksana 

dengan baik. Semoga apa yang telah kami lakukan dapat 

memberikan inspiransi, manfaat, dan perubahan yang positif 

bagi semua pihak yang terlibat.  

Kami berharap kegiatan dan program yang kami 

laksanakan di Desa Trompoasri dapat bermanfaat dan menjadi 

berkah untuk kita semua. Program dan kegiatan telah 

terlaksana diharapkan akan terus berkelanjutan, tidak berhenti 

saat kegiatan KKN-T 2019 ini berakhir. Untuk warga Desa 

Trompoasri kami harap dapat saling bekerjasama untuk 

memajukan Desa Trompoasri agar menjadi contoh yang baik 

bagi desa/kelurahan lainnya. 
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EFISIEN PAKAN TERNAK DENGAN BUDIDAYA 

MAGGOT 

Misbhahul Ulum 

161040200009 (Teknologi Hasil Pertanian /Fakultas Sains 

dan Teknologi) 

Perlengkapan II 

 

KKN merupakan bentuk pengabdian mahasiswa pada 

masyarakat yang diharapkan dapat mengembangkan 

kemampuan mahasiswa untuk menerima dan bahkan 

menerapkan keahlian yang dapat dibagikan kepada 

masyarakat. Sehingga dengan adanya KKN diharapkan 

mampu membantu memecahkan masalah yang ada pada 

lingkungan masyarakat. Salah satu permasalahan yang kami 

ketahui dari warga Dusun Janganasem yaitu mahalnya biaya 

pakan ternak baik lele, ayam, bebek, dll.oleh karenanya kami 

membuat program kerja yakni budidaya maggot bsf sebagai 

pakan ternak alternatif sehingga mampu menekan biaya usaha 

ternak. 

Sebelum melakukan budidaya maggot kami terlebih 

dahulu mengadakan sosialisasi kepada peternak dan warga 

pada tanggal 1 September 2019 yang berlokasi di Balai Dusun 

Janganasem. Seminggu setelah sosialisasi kami membuat 

biopond (kandang maggot) dan kandang lalat sebagai media 

pertumbuhan dan perkembangan maggot dan lalat. Kandang 

kami buat dari kayu, pada kandang lalat kami memberi jaring 

di sekeliling kandang agar lalat tidak lepas. Lokasi budidaya 

maggot tersebut di rumah peternak lele yakni Pak Edi. Telur 

maggot memerlukan waktu selama 3 minggu untuk menjadi 

maggot Bsf. Selanjutnya maggot dapat dijadikan pakan ternak 
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langsung maupun dihancurkan terlebih dahulu. Sebagian 

maggot akan menjadi lalat yang akan bertelur pada stick es 

krim yang telah kami siapkan dan kemudian menjadi maggot, 

begitu seterusnya.  

 Dari kegiatan KKN-T ini kami dapat mengerti arti 

bermasyarakat dan bekerja tim. Kita sebagai mahasiswa 

selain menimba ilmu juga dituntut untuk mengamalkan ilmu 

yang kita peroleh untuk dapat diaplikasikan dan berguna bagi 

masyarakat. Untuk dapat menyukseskan semua program kerja 

sesuai rencana dan target dibutuhkan kerja sama yang  baik 

antar anggota tim. Alhamdulillah, kami kelompok 47 KKN-T 

selalu bermusyawarah memecahkan segala permasalahan. 

Tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada masing-

masing anggota juga telah dilaksanakan dengan baik dan 

penuh tanggung jawab. 

 Kami mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang 

telah memberikan kami kemampuan untuk melaksanakan 

semua program kerja dengan baik dan lancar. Semoga 

pengabdian kami ini dapat bermanfaat bagi masyarakan 

Dusun Janganasem khususnya dan Desa Trompoasri pada 

umumnya. Dan semoga proker kami juga terus dilanjutkan 

oleh warga desa dan menjadi inspirasi untuk membangun desa 

menjadi lebih baik lagi. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

 Berdasarkan tujuh program kerja yang telah kami 

laksanakan yakni pengadaan budidaya maggot bsf, rak 

pojok baca, pengadaan tempat sampah, sosialisasi dan 

penyuluhan anti narkoba, pemberian les komputer dan 

mata pelajaran, kerja bakti, dan pembuatan taman dusun 

semuanya telah berjalan dengan lancar. Kami mendapat 

respon positif dari warga. Kami mengharap kepada warga 

desa untuk menjaga, meneruskan dan mengembangkan 

dari program kerja yang telah kami lakukan. 

  

2. Saran 

Kami mengharapkan ada perubahan positif dari 

warga baik pola pikir membuang sampah pada tempatnya, 

melakukan budidaya maggot untuk menekan biaya 

ternak, menjaga kebersihan lingkungan, saling gotong 

royong dsb. Dukungan dari perangkat desa sangat 

diperlukan misalnya dalam pembentukan duta narkoba, 

pendampingan dan pemberian modal untuk budidaya 

maggot bsf, pembuatan jadwal kerja bakti rutin dll. 
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B. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT 

1. Rekomendasi 

Kami mahasiswa KKN-T 2019 mengharapkan 

kepada panitia KKN untuk tahun selanjutnya agar lebih 

intens dalam melakukan pendampingan sehingga hasil 

program kerja yang dicapai dapat maksimal. Melihat 

respon yang baik dari warga Desa Trompoasri besar 

kemungkinan tahun depan mahasiswa UMSIDA bisa 

mengabdikan dirinya di desa ini. Mengingat pula telah 

ditandatnaganinya MOU antara DRPM UMSIDA dengan 

kepala Desa Trompoasri. 

 

2. Tindak Lanjut 

a) SDN Trompoasri II perlu menganggarkan dana 

pembuatan pojok baca di setiap ruang kelas agar para 

siswa memperoleh fasilitas yang sama. Disamping 

juga tujuan peningkatan minat baca akan tercapai 

secara maksimal jika diterapkan di semua kelas. 

 

b) Warga diharapkan lebih kreatif dan memanfaatkan 

barang habis pakai misalnya untuk dibuat tempat 

sampah. Bahan seperti tong bekas, ban bekas dll 

dapat digunakan sebagai tempat sampah rumah 

tangga sementara sebelum akhirnya diangkut oleh 

petugas kebersihan untuk dibuang ke TPA 

 

c) Sampah organik warga yang telah dibuang pada 

tempat sampah hendaknya dapat dimanfaatkan 

sebagai pakan maggot bsf.  
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d) Tindak lanjut dari proker penyuluhan anti narkoba 

diharapkan warga membentuk tim duta anti narkoba 

yang telah ditraining BNNK Sidoarjo agar dapat 

memantau langsung warna dan memberikan 

penyuluhan pada tiap warga des 
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