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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur selalu tercurahkan kepada Allah SWT yang senantiasa 

melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga kami dapat melaksanakan 

Program Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo Tahun ajaran 2019. 

Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir yang diselenggarakan oleh 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo merupakan kegiatan Catur Dharma Perguruan 

Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat, serta Dharma 

keempat yaitu sebagai dharma moral yakni perguruan tinggi sebagai Lembaga 

percontohan moral. 

Kami ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang terkait dalam 

penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 ini. Ucapan 

terimakasih kami sampaikan kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan seluruh rahmat, nikmat, dan kasih sayang-Nya 

kepada kami sehingga dapat menyelesaikan kegiatan  dengan lancar dan sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. 

2. Ibu, Bapak, dan keluarga yang selalu memberikan dukungan kepada kami baik berupa 

moral maupun material. 

3. Bapak Drs. Hidayatulloh, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 

4. Bapak Dr. Sigit Hermawan, M.Si, Selaku Ketua DRPM Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo. 

5. Bapak Ghozali Rusyid Affandi, S.Psi., MA., selaku Ketua Panitia pelaksana 

Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 

6. Bapak Muhammad Anas selaku Penanggung Jawab Desa Kalidawir beserta staf-

stafnya yang telah menerima kami dan membantu kelancaran melakukan program 

Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 selama dua bulan ini. 

7. Seluruh warga desa Kalidawir yang berpartisipasi dalam kegiatan program kerja kami. 

8. Semua tim pengabdian masyarakat Desa Kalidawir yang telah menjalankan program 

kerja bersama dengan warga Kalidawir. 

9. Semua pihak terkait yang telah membantu terlaksananya . 

Segenap tim pengabdian masyarakat Desa Kalidawir menyadari sepenuhnya 

bahwa Laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik 

yang bersifat membangun sangat di harapkan demi kesempurnaan Laporan ini. 

Semoga apa yang telah penulis selesaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. 

              Tim Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Profil Desa 

 

Desa Kalidawir-Tanggulangin merupakan wilayah Pengabdian masyarakat 

dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan Letak Geografis 

Kalidawir merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan 

Tanggulangin. Secara umum letak geografis wilayah Desa Kalidawir dapat 

dilihat dari aspek yang meliputi letak, luas, topografis, dan kondisi iklim. Desa 

Kalidawir merupakan Desa yang terletak kurang lebih sekitar 4 kilometer dari 

pusat pemerintahan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Secara 

administratif batas-batas Desa Kalidawir sebelah utara berbatasan dengan Desa 

Kedungbanteng dan Desa Putat, Lalu sebelah selatan berbatasan dengan Desa 

Gempolsari, selanjutnya sebelah barat yaitu Desa Gempolsari, dan sebelah 

timur Desa Penatarsewu. 

 

 

Jarak desa Kalidawir dari kecamatan Tanggulangin menuju ke tempat 

pengabdian masyarakat di desa Kalidawir sekitar 4KM dari Kecamatan 

Tanggulangin. Lalu jarak desa Kalidawir ke Kabupaten Sidoarjo sekitar 6KM 

dengan menggunakan transportasi darat seperti kendaraan bermotor dan mobil. 

Potensi alam Desa Kalidawir, Tanggulangin- Sidoarjo yaitu gas alam. Dan 

untuk produk yang diunggulkan dan di andalkan dari desa Klaidawir adalah 

batik, abon lele, produk tas, kerupuk gabus dan sepatu. Selain itu di desa 

kalidawir juga budidaya ikan lele untuk dijual kembali ke konsumen, pasar dll.   
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Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang sebagian besar adalah buruh 

tani. Hal ini dikarenakan karena potensi sumber daya alamnya adalah wilayah 

pertanian. Masyarakat di desa Kalidawir selain bermata pencaharian sebagai 

tani  mereka juga memanfaatkan dengan membuka usaha warung kopi, warung 

makanan, toko sembako, toko bangunan. 

Desa Kalidawir untuk saat ini masih belum mempunyai Tempat 

Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) maka dari itu kita dan masyarakat desa 

Kalidawir menyediakan tempat sampah basah dan kering. Sampah kering yang 

sudah di pilah-pilah akan di jadikan kerajinan tangan,  Sedangkan sampah basah 

akan dijadikan pupuk kompos untuk tanaman atau juga bias dijual agar 

mendapatkan penghasilan.  

 

1.2 Analisis Permasalahan 

 

Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 adalah pengaplikasian secara 

menyeluruh dibidang disiplin ilmu pengetahuan dari teori-teori yang dimiliki 

kedalam sebuah wujud nyata pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya 

Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 mahasiswa diharapkan mampu 

mengaplikasikan dan mendayagunakan ilmu yang sudah didapat di bangku 

perkuliahan ke dalam kehidupan nyta di tengah-tengah kehidupan masyarakat. 

Mahasiswa diharapkan mampu beradaptasi dan berinteraksi sosial dengan 

masyarakat sehingga diharapkan mampu membantu menyelesaikan masalah-

masalah yang terjadi dimasyarakat. 

Dengan demikian Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 merupakan 

implementasi dari salah satu amanat, yaitu Pengabdian pada masyarakat serta 

implementasi dari ilmu pengetahuan yang di dapat selama berada di meja 

kuliah. Karena dimana kegiatan Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 

memiliki manfaat dan tujuan yang sangat besar bagi kelangsungan kehidupan 

masyarakat, sehingga program Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 

akan mendapatkan pengetahuan serta pengalaman langsung yang di dapat oleh 

mahasiswa selama mengikuti proses Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 

2019 tersebut. 

Adapun tempat pelaksanaan Pengabdian Masyarakat adalah di desa 

Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Supaya mendapat 

hasil yang maksimal, baik untuk kepentingan masyarakat atau mahasiswa perlu 

adanya saling memberi dan memperoleh manfaat selama pelaksanaan  yang 

berlangsung. Dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir yang 

dilaksanakan secara kelompok ini berasal dari mahasiswa berbagai prodi yang 

berbeda-beda. Hal demikian sebagai bekal keterampilan untuk terjun ke 
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masyarakat dalam menangani permasalahan yang ada di masyarakat. Sehingga 

ilmu yang diperoleh tidak hanya ilmu akademik tentang pendidikan tetapi juga 

ilmu yang berasal dari masyarakat di tempat Pengabdian Masyarakat Desa 

Kalidawir yang sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki untuk kepentingan 

masyarakat. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pengabdian Masyarakat Desa 

Kalidawir 2019 adalah salah satu mata kuliah yang wajib diikuti oleh setiap 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Sebelum menyelesaikan studi 

di bangku perkuliahan. 

 

1.3 Rencana Program Kerja yang Ditawarkan  

1. Komposter 

2. Pembuatan Taman Desa  

3. Pemilahan sampah organik dan unorganik
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BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA 

2.1 Pencapaian Program Kerja 

Tim pengabdian  masyarakat desa kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten 

Sidoarjo telah melaksanakan pengabdian selama 2 bulan lamanya. Berikut ini 

merupakan pencapaian program kerja yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat 

Desa Kalidawir: 

2.1.1 Pendirian Tempat Sampah Organik dan Unorganik 

a. Pengecatan Tong Sampah 

Sebelum melakukan pengecetan Tim pengabdian masyarakat Desa 

Kalidawir, melakukan pemilihan tong dan mulai membersihkannya dari sisa 

kotoran dan cat. Kemudian masuk ke tahap pengeplasan hingga pengecetan 

tong sampah. Semua kegiatan ini bertujuan untuk memperindah tong dengan 

warna yang lebih menarik.  

 

b. Pembagian Tong Sampah 

Tim pengabdian masyarakat Desa Kalidawir mulai membagikan tong 

sampah kering dan sampah basah ke tempat-tempat yang telah ditentukan. Dan 

Tim pengabdian masyarakat Desa Kalidawir membagikan tong sampah ke RT 

01 
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c. Kordinasi dengan Kader Lingkungan 

Setelah pembagian tong sampah selesai, tim pengabdian masyarakat desa 

kalidawir bertemu dengan Kader Lingkungan Desa, Agar masyarakat mengerti 

dan menyadari akan kebersihan lingkungan. 

2.1.2 Kreativitas Pengelolaan Sampah Plastik 

Program kerja kreatifitas pengolahan sampah plastik dengan bungkus kopi 

dan botol bekas mengambil sampel ibu kader PKK dilakukan pada pada 

tanggal 15 September 2019 di Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin 

Kabupaten Sidoarjo. 

Dalam pelaksanaan atau realisasi program kerja Pelatihan Pengolahan 

Sampah Plastik ada beberapa tahap-tahap yang harus dilaksanakan, tahap-

tahap tersebut adalah : 

a. Analisis lingkungan  Desa Kalidawir, bertujuan untuk mengetahui 

permasalahan yang ada di Desa Kalidawir tersebut. 

b. Konsultasi kepada Bu Lurah mengenai program kerja Pelatihan 

Pengolahan Sampah Plastik. 

c. Sosialisasi kepada warga di desa Kalidawir akan pentingnya manfaat 

pengolahan sampah plastik dengan bungkus kopi dengan kerajinan 

yang bernilai seperti menghasilkan tas, dompet, tempat tisu dll. 

d. Mengaktifkan kader untuk melanjutkan pengolahan sampah plastik. 

Sosialisasi pengolahan sampah plastik dengan bungkus kopi dilaksanakan 

di RW. 12 Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. 

Hasil yang diperoleh dengan adanya kegiatan tersebut masyarakat dapat 

mengetahui pentingnya manfaat pengolahan sampah plastic (aluminium foil) 
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dengan bungkus kopi dan botol bekas yang semestinya sampah tersebut jika di 

jual bernilai minim tetapi jika di rubah menjadi sebuah kerajinan bisa bernilai 

lebih tinggi di banding kan di jual brupa saschet saja. Tidak hanya itu saja 

dengan adanya pengetahuan  masyarakat mengenai  jenis-jenis dan manfaat   

sampah plastik. 

Guna tetap terjaganya Pelatihan Pengolahasn Sampah Plastik di Desa 

Kalidawir  maka hal yang harus dilakukan adalah mengaktifkan kader PKK 

yang ada di Desa Kalidawir tersebut. 

                  

2.1.3 Pembuatan Kompos Organik 

Tim pengabdian masyarakat desa kalidawir ini melakukan pemilahan 

sampah organik dan unorganik yang dibuat dari sampah rumah tangga. 

Beberapa sampah organik yang dapat diubah menjadi pupuk kompos ini di 

antaranya ialah: 

Sampah sisa makanan mulai dari sayur-sayuran hingga daging busuk 

1. Dedaunan serta rumput 

2. Potongan kayu 

3. Bumbu dapur kadaluarsa 

4. Hingga kotoran hewan peliharaan 

Ketika memutuskan untuk membuat pupuk kompos, tentu Anda 

membutuhkan alat dan bahan yang tepat. 

Alat yang dipergunakan sebagai berikut :  

1. Wadah berukuran besar dengan penutup (tong atau ember) 

2. Sarung tangan 

Bahan yang dipergunakan sebagai berikut : 
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1. Sampah rumah tangga 

2. Tanah 

3. Air 

Langkah-langkah : 

1. Siapkan sampah rumah tangga yang akan diolah menjadi pupuk 

kompos. 

2. Pisahkan sampah organik (sisa makanan/dedaunan) dengan sampah 

plastik. Sampah organiklah yang nantinya akan digunakan sebagai 

pupuk kompos. 

3. Siapkan wadah berukuran besar untuk membuat pupuk kompos. 

Jangan lupa bahwa wadah harus dilengkapi dengan penutup agar 

pupuk yang dibuat tidak akan terkontaminasi. 

4. Masukkan tanah secukupnya ke dalam wadah yang telah diisi dengan 

sampah organik. Ketebalannya bisa Anda sesuaikan dengan wadah dan 

banyaknya sampah organik. 

5. Siram permukaan tanah tersebut menggunakan air secukupnya. 

6. Masukkan sampah organik yang sudah disiapkan ke dalam wadah. 

7. Pastikan sampah disimpan secara merata. Sebisa mungkin ketebalan 

sampah setara dengan ketebalan tanah. 

8. Masukkan lagi tanah ke dalam wadah. Kali ini tanah berperan sebagai 

penutup sampah. 

9. Tutup wadah dengan rapat dan biarkan sekitar tiga minggu. 

 

           

 

2.1.4 Pembuatan Taman Desa 

 

Tim pengabdian masyarakat desa kalidawir ini mengadakan pembuatan 

taman desa yang berkordinasi dengan masyarakat setempat. Hal ini bertujuan 

untuk memperindah desa Kalidawir dan masyakat Kalidawir cinta akan 

lingkungan. 
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2.2 Dukungan Yang Diperoleh Dan Masalah Yang Masih Dijumpai 

Dukungan yang diperoleh oleh tim pengabdian masyarakat Desa Kalidawir cukup 

banyak, diterimanya kami untuk melaksanakan program kerja utama kami oleh 

masyarakat dan perangkat desa, serta dukkungan dari bapak kepala desa yang 

memberikan fasilitas yang mumpuni untuk kami bersemangat dalam mengerjakan 

program kerja kelompok kami. Sedangkan masalah yang masih dijumpai ialah 

kurangnya kordinasi antar kelompok sehingga terkadang terjadi kesalahan komunikasi 

dalam kelompok. 
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BAB III 

ESSAY INDIVIDU 

 

Nama  : RITA IRMA NASUTION 

Fakultas : FBHIS 

Prodi  : AKUNTANSI 

NIM  : 142010300146 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESSAY MAHASISWA PENGABDIAN MASYARAKAT DESA KALIDAWIR 

KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO  

1. Latar Belakang Permasalahan 

 

Program Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 adalah suatu bentuk 

pendidikan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dalam pengabdian ini 

mahasiswa diberikan pengalaman belajar untuk hidup di tengah-tengah masyarakat 

di luar kampus dan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-

masalah pembangunan yang dihadapi. 

Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo merupakan salah satu implikasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu 

pengabdian masyarakat.  bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi suatu 

pengalaman belajar yang baru untuk menambah pengetahuan, kemampuan, dan 

kesadaran hidup bermasyarakat. 

 yang dilaksanakan harus memenuhi empat prinsip, yaitu dapat dilaksanakan 

(feasible), dapat diterima (acceptable), berkesinambungan (sustainable) dan 

partisipatif. 

 

2. Solusi Program Kerja 

 

Dilihat dari kondisi lingkungan desa Kalidawir maka kami tim pengabdian 

masyarakat desa kalidawir melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai 

pembuatan pupuk kompos, yang kami fokuskan pada warga desa Kalidawir dan 

kompos berskala rumah tangga.  

Dengan harapan dapat mengetahui dengan jelas teknik pembuatan kompos dan 

efektif mikroorganisme. Selain itu, membuka pola pikir warga desa Kalidawir 

bahwa penggunaan pupuk kimia secara berkelanjutan memiliki banyak dampak 

negatifnya daripada positifnya. Memberikan solusi kepada warga desa Kalidawir 

dalam mengatasi mahalnya harga pupuk kimia dengan membuat pupuk sendiri 

yaitu pupuk organik (kompos) yang sangat membutuhkan biaya sangat sedikit 
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dengan kualitas yang tidak kalah dengan pupuk kimia bahkan lebih baik dari pupuk 

kimia. 

 

3. Kesan dan Pesan 

a. Kesan 

Kata yang paling tepat untuk saya ucapkan ialah syukur Alhamdulillah pada 

Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya saya dapat melaksanakan pengabdian 

masyarakat desa kalidawir Terpadu di Desa Kalidawir dengan lancar dan sesuai 

yang telah direncanakan. Desa Kalidawir merupakan tempat dimana saya 

mendapatkan banyak hal baru, ilmu baru, dan kenangan yang akan selalu teringat. 

Saya banyak belajar dalam memahami keadaan, belajar dalam menghargai orang 

lain, belajar dalam menjalani hidup mandiri dan serba terbatas, belajar dalam 

memahami dan menghormati budaya yang berkembang di lingkungan setempat, 

belajar dalam menyesuaikan diri dengan keadaan yang sebelumnya yang berbeda 

dengan keadaan pada saat itu. 

Sejak pertama saya dan kelompok datang di Desa Kalidawir kami diberikan 

sambutan baik dari Kepala Desa Kalidawir serta jajaran nya. Kami pun di fasilitasi 

Rumah (Posko) Desa Kalidawir untuk kami tempati selama kami melakukan 

pengabdian masyarakat di desa Kalidawir. Rumah (Posko) tersebut terletak di RT 

12 yang di pimpin oleh oleh Bapak RT. Beliau pun juga sangat ramah kepada saya 

dan kelompok pengabdian masyarakat desa kalidawir. 

Di desa Kalidawir ini saya mendapat keluarga baru, sahabat baru, teman baru, 

dan mengenal orang-orang baru yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat. 

Setiap individu pasti memiliki kepribadian masing-masing. Di tempat ini, kita 

saling menjauh, kita selalu mementingkan diri sendiri, tidak memperdulikan orang 

lain, namun di tempat ini juga telah merubah semua itu. Disini kita berjalan 

beriringan, berjuang bersama, dan saling memberikan dorongan dalam keadaan 

apapun. 

Ucapan terimakasih dan rasa syukur akan selalu mengalir untuk Desa 

Kalidawir, para warga, keluarga besar pengabdian masyarakat desa kalidawir, serta 

pihak-pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat desa 

kalidawir ini. Karena dengan usaha, semangat, dan doa, pengabdian masyarakat di 

Desa Kalidawir dapat terlaksana dengan baik. Semoga apa yang telah kami lakukan 

dapat memberikan inspirasi, manfaat, dan perubahan yang positif bagi semua pihak 

yang terlibat. 

Saya berharap kegiatan dan program yang kami laksanakan di Desa Kalidawir 

dapat bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Program dan kegiatan yang 

telah terlaksana diharapkan akan terus berkelanjutan, tidak berhenti saat kegiatan 

pengabdian  masyarakat ini berakhir. Untuk warga Desa Kalidawir saya harap 

saling bekerjasama untuk memajukan Desa Kalidawir agar menjadi contoh yang 

baik bagi desa/kelurahan yang lainnya. Karena Desa Kalidawir memiliki 

masyarakat desa yang sangatlah luar biasa kompak dan dalam mengembangkan 

potensi Desa Kalidawir. Saya harap untuk teman-teman pengabdian masyarakat  
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Desa Kalidawir tetap menjaga tali silaturrahmi meski sudah tidak bersama-sama 

lagi. Semoga apa yang kita alami bersama baik itu rintangan maupun dukungan 

dapat diambil sisi positifnya. 

b. Pesan 

 

Saya berharap kegiatan dan program yang kami laksanakan di desa Kalidawir 

dapat bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Semoga kedepannya bias 

menjadi desa yang lebih maju lagi. Selain karena gas nya, tetapi juga penduduknya 

dan lingkungannya yang bersih dan terjaga. 

Saya dan teman- teman pengabdian masyarakat desa kalidawir Terpadu juga 

berharap masyarakat desa Kalidawir lebih tertib dalam membuang sampah.  

Disarankan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Jika tidak 

mempunyai fasilitas tempat sampah, Maka warga dapat menyewa petugas 

kebersihan supaya masyarakat kalidawir lebih tertib dalam mengelola sampah dan 

tidak membuang sampah sembarangan terutama di sungai serta tidak membakar 

sampah yang mengakibatkan polusi udara. 

Saya juga berharap kepada teman-teman pengabdian masyarakat desa kalidawir 

agar tetap menjaga tali silaturrahmi meski sudah tidak bersama-sama lagi. Semoga 

apa yang kita alami bersama baik itu rintangan maupun dukungan dapat diambil 

hikmahnya dan menjadi sebuah kenangan yang bisa kita kenang untuk selamanya. 

Aamiin. 
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Nama  : Stevia Isabel Qolsum 

Fakultas : FAI 

Prodi  : Perbankan Syariah 

NIM  : 156120600018 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESSAY MAHASISWA PENGABDIAN MASYARAKAT DESA KALIDAWIR 

KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO  

1. Latar Belakang Permasalahan  

 

Kuliah  Kerja  Nyata    adalah  suatu  bentuk  pendidikan  dengan cara  

memberikan  pengalaman  belajar  kepada  mahasiswa  untuk  hidup  di tengah -

tengah     masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengidentifikasi serta 

menangani   masalah - masalah pembangunan yang dihadapi.  Kuliah  Kerja  Nyata   

dilaksanakan oleh perguruan  tinggi dalam  upaya  meningkatkan  isi  dan  bobot  

pendidikan bagi  mahasiswa  dan untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar 

pada perguruan tinggi. 

Kegiatan  Kuliah Kerja  Nyata    dilaksanakan  di  luar  kampus dengan    

maksud    meningkatkan    relevansi    pendidikan    tinggi    dengan perkembangan 

dan kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni untuk 

melaksanakan pembangunan  yang semakin meningkat, serta meningkatkan  

persepsi  mahasiswa  tentang  relevansi  antara  kurikulum  yang dipelajari di 

kampus dengan realita pembangunan dalam masyarakat. 

Bagi   mahasiswa,   kegiatan   Kuliah   Kerja   Nyata      haruslah dilaksanakan  

sebagai  pemahaman  belajar  yang  baru  dan  yang  tidak  akan pernah  diperoleh  

di dalam  kampus.  Setelah  selesai  melaksanakan  Pengabdian Masyarakat Desa 

Kalidawir 2019      mahasiswa    harus    memiliki    pengetahuan    baru, 

kemampuan baru, dan kesadaran baru tentang masyarakat, bangsa, dan tanah airnya  

maupun  tentang  dirinya  sendiri,  yang  akan  sangat  berguna  sebagai bekal 

menjadi sarjana S1. 

Kuliah  Kerja  Nyata    pada  hakekatnya  adalah  pelaksanaan falsafah 

pendidikan yang berlandaskan pada Undang -Undang Dasar 1945 dan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1961atau Undang - undang yang berkaitan langsung  

dengan  pendidikan  dalam rangka  wujud  pengamalan  Tri  Dharma Perguruan 

Tinggi. 

Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 merupakan bagian integral dari 

kurikulum Pendidikan Tinggi. Penetapan ini berdasarkan amanat Presiden RI pada 

tahun 1972, yang  menganjurkan  dan  mendorong  setiap  mahasiswa  bekerja  di  

desa dalam jangka  waktu  tertentu  untuk  tinggal  dan  bekerja  membantu  
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masyarakat pedesaan    dalam    memecahkan    berbagai    persoalan  yang  

menyangkut pembangunan dan sejalan sebagai bagian dari kurikulumnya. 

 

2. Solusi Program Kerja 

 

Dilihat dari kondisi lingkungan desa Kalidawir maka kami tim pengabdian 

masyarakat desa kalidawir melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai 

pembuatan pupuk kompos, yang kami fokuskan pada warga desa Kalidawir dan 

kompos berskala rumah tangga.  

Dengan harapan dapat mengetahui dengan jelas teknik pembuatan kompos dan 

efektif mikroorganisme. Selain itu, membuka pola pikir warga desa Kalidawir 

bahwa penggunaan pupuk kimia secara berkelanjutan memiliki banyak dampak 

negatifnya daripada positifnya. Memberikan solusi kepada warga desa Kalidawir 

dalam mengatasi mahalnya harga pupuk kimia dengan membuat pupuk sendiri 

yaitu pupuk organik (kompos) yang sangat membutuhkan biaya sangat sedikit 

dengan kualitas yang tidak kalah dengan pupuk kimia bahkan lebih baik dari pupuk 

kimia. 

 

3. Kesan dan Pesan  

a. Kesan 

Kata yang paling tepat untuk saya ucapkan ialah syukur Alhamdulillah pada 

Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya saya dapat melaksanakan pengabdian 

masyarakat  di Desa Kalidawir dengan lancar dan sesuai yang telah direncanakan. 

Desa Kalidawir merupakan tempat dimana saya mendapatkan banyak hal baru, 

ilmu baru, dan kenangan yang akan selalu teringat. Saya banyak belajar dalam 

memahami keadaan, belajar dalam menghargai orang lain, belajar dalam menjalani 

hidup mandiri dan serba terbatas, belajar dalam memahami dan menghormati 

budaya yang berkembang di lingkungan setempat, belajar dalam menyesuaikan diri 

dengan keadaan yang sebelumnya yang berbeda dengan keadaan pada saat itu. 

Sejak pertama saya dan kelompok datang di Desa Kalidawir kami diberikan 

sambutan baik dari Kepala Desa Kalidawir serta jajaran nya. Kami pun di fasilitasi 

Rumah (Posko) Desa Kalidawir untuk kami tempati selama kami melakukan 

pengabdian masyarakat di desa Kalidawir. Rumah (Posko) tersebut terletak di RT 

12 yang di pimpin oleh oleh Bapak RT. Beliau pun juga sangat ramah kepada saya 

dan kelompok pengabdian masyarakat desa kalidawir 

Di desa Kalidawir ini saya mendapat keluarga baru, sahabat baru, teman baru, 

dan mengenal orang-orang baru yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat. 

Setiap individu pasti memiliki kepribadian masing-masing. Di tempat ini, kita 

saling menjauh, kita selalu mementingkan diri sendiri, tidak memperdulikan 

orang lain, namun di tempat ini juga telah merubah semua itu. Disini kita 

berjalan beriringan, berjuang bersama, dan saling memberikan dorongan 

dalam keadaan apapun.  
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Ucapan terimakasih dan rasa syukur akan selalu mengalir untuk Desa 

Kalidawir, para warga, keluarga besar pengabdian masyarakat desa kalidawir, serta 

pihak-pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat desa 

kalidawir ini. Karena dengan usaha, semangat, dan doa, pengabdian masyarakat 

desa kalidawir dapat terlaksana dengan baik. Semoga apa yang telah kami lakukan 

dapat memberikan inspirasi, manfaat, dan perubahan yang positif bagi semua pihak 

yang terlibat. 

Saya berharap kegiatan dan program yang kami laksanakan di Desa Kalidawir 

dapat bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Program dan kegiatan yang 

telah terlaksana diharapkan akan terus berkelanjutan, tidak berhenti saat kegiatan 

pengabdian masyarakat desa kalidawir ini berakhir. Untuk warga Desa Kalidawir 

saya harap saling bekerjasama untuk memajukan Desa Kalidawir agar menjadi 

contoh yang baik bagi desa/kelurahan yang lainnya. Karena Desa Kalidawir 

memiliki masyarakat desa yang sangatlah luar biasa kompak dan dalam 

mengembangkan potensi Desa Kalidawir. Saya harap untuk teman-teman 

pengabdian masyarakat desa kalidawir tetap menjaga tali silaturrahmi meski sudah 

tidak bersama-sama lagi. Semoga apa yang kita alami bersama baik itu rintangan 

maupun dukungan dapat diambil sisi positifnya. 

 

b. Pesan  

 

Saya berharap kegiatan dan program yang kami laksanakan di desa Kalidawir 

dapat bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Semoga kedepannya bias 

menjadi desa yang lebih maju lagi. Selain karena gas nya, tetapi juga penduduknya 

dan lingkungannya yang bersih dan terjaga. 

Saya dan teman- teman pengabdian masyarakat  desa kalidawir juga berharap 

masyarakat desa Kalidawir lebih tertib dalam membuang sampah.  

Disarankan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Jika tidak 

mempunyai fasilitas tempat sampah, Maka warga dapat menyewa petugas 

kebersihan supaya masyarakat kalidawir lebih tertib dalam mengelola sampah dan 

tidak membuang sampah sembarangan terutama di sungai serta tidak membakar 

sampah yang mengakibatkan polusi udara. 

Saya juga berharap kepada teman-teman pengabdian masyarakat desa kalidawir  

agar tetap menjaga tali silaturrahmi meski sudah tidak bersama-sama lagi. Semoga 

apa yang kita alami bersama baik itu rintangan maupun dukungan dapat diambil 

hikmahnya dan menjadi sebuah kenangan yang bisa kita kenang untuk selamanya. 

Aamiin. 
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Nama  : DWI AGUSTINA MAULIDIA 

Fakultas : FPIP 

Prodi  : PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

NIM  : 158620600106 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESSAY MAHASISWA PENGABDIAN MASYARAKAT DESA KALIDAWIR 

KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO  

1. Latar Belakang Permasalahan 

 

Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 merupakan bagian dari kurikulum 

di perguruan tinggi yang wajib diambil oleh mahasiswa. Program pengabdian 

masyarakat desa kalidawir dilaksanakan ditiap tahunnya dengan format yang 

berbeda-beda.  

 adalah wahana bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di 

perguruan tinggi pada masyarakat. Hal ini searah dengan tujuan dan misi  yang 

merupakan pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat diharapkan dapat 

berperan aktif dalam memajukan daerah masing-masing bersama dengan 

mahasiswa. Tujuan dan misi  sebagai pemberdayaan masyarakat menjadi dasar 

perumusan program kerja oleh mahasiswa, sehingga program Pengabdian 

Masyarakat Desa Kalidawir 2019menjadi salah satu bagian dari program 

pengabdian pada masyarakat oleh perguruan tinggi. Dengan demikian perguruan 

tinggi, mahasiswa, serta masyarakat dapat berinteraksi dan bekerjasama secara 

sinergis. 

 diakui sebagai salah satu sarana untuk menerapkan tridharma perguruan tinggi 

secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, diharapkan pengabdian masyarakat 

desa kalidawir dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik bagi masyarakat 

maupun mahasiswa. pengabdian masyarakat desa kalidawir dapat memberdayakan 

masyarakat antara lain melalui penerapan berbagai hasil penelitian dan 

pengembangan teknologi tepat guna kepada masyarakat untuk meningkatkan 

kesejahteraan hidupnya. Mahasiswa pelaksana program pengabdian masyarakat 

desa kalidawir pun dapat memperoleh 2 pengalaman nyata yang didapatkan 

langsung dari masyarakat sehingga dapat memperkaya pengalaman teoritis yang 

diperoleh di perguruan tinggi. 

Sebelum kegiatan pengabdian masyarakat desa kalidawir dilaksanakan, terlebih 

dahulu mahasiswa melakukan observasi tempat yang akan digunakan untuk 

pengabdian masyarakat desa kalidawir. Untuk mendapatkan gambaran secara 

langsung mengenai kondisi dusun, baik secara geografis, budaya, maupun tentang 

pertaniannya. 
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2.  Solusi Program Kerja 

 

Dilihat dari kondisi lingkungan desa Kalidawir maka kami tim pengabdian 

masyarakat desa kalidawir melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai 

pembuatan pupuk kompos, yang kami fokuskan pada warga desa Kalidawir dan 

kompos berskala rumah tangga.  

Dengan harapan dapat mengetahui dengan jelas teknik pembuatan kompos dan 

efektif mikroorganisme. Selain itu, membuka pola pikir warga desa Kalidawir 

bahwa penggunaan pupuk kimia secara berkelanjutan memiliki banyak dampak 

negatifnya daripada positifnya. Memberikan solusi kepada warga desa Kalidawir 

dalam mengatasi mahalnya harga pupuk kimia dengan membuat pupuk sendiri 

yaitu pupuk organik (kompos) yang sangat membutuhkan biaya sangat sedikit 

dengan kualitas yang tidak kalah dengan pupuk kimia bahkan lebih baik dari pupuk 

kimia. 

3. Kesan dan Pesan 

a. Kesan 

Kata yang paling tepat untuk saya ucapkan ialah syukur Alhamdulillah pada 

Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya saya dapat melaksanakan pengabdian 

masyarakat desa kalidawir Terpadu di Desa Kalidawir dengan lancar dan sesuai 

yang telah direncanakan. Desa Kalidawir merupakan tempat dimana saya 

mendapatkan banyak hal baru, ilmu baru, dan kenangan yang akan selalu teringat. 

Saya banyak belajar dalam memahami keadaan, belajar dalam menghargai orang 

lain, belajar dalam menjalani hidup mandiri dan serba terbatas, belajar dalam 

memahami dan menghormati budaya yang berkembang di lingkungan setempat, 

belajar dalam menyesuaikan diri dengan keadaan yang sebelumnya yang berbeda 

dengan keadaan pada saat itu. 

Sejak pertama saya dan kelompok datang di Desa Kalidawir kami diberikan 

sambutan baik dari Kepala Desa Kalidawir serta jajaran nya. Kami pun di fasilitasi 

Rumah (Posko) Desa Kalidawir untuk kami tempati selama kami melakukan 

pengabdian masyarakat di desa Kalidawir. Rumah (Posko) tersebut terletak di RT 

12 yang di pimpin oleh oleh Bapak RT. Beliau pun juga sangat ramah kepada saya 

dan kelompok pengabdian masyarakat desa kalidawir. 

Di desa Kalidawir ini saya mendapat keluarga baru, sahabat baru, teman baru, 

dan mengenal orang-orang baru yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat. 

Setiap individu pasti memiliki kepribadian masing-masing. Di tempat ini, kita 

saling menjauh, kita selalu mementingkan diri sendiri, tidak memperdulikan orang 

lain, namun di tempat ini juga telah merubah semua itu. Disini kita berjalan 

beriringan, berjuang bersama, dan saling memberikan dorongan dalam keadaan 

apapun.  

Ucapan terimakasih dan rasa syukur akan selalu mengalir untuk Desa 

Kalidawir, para warga, keluarga besar pengabdian masyarakat Desa Kalidawir, 

serta pihak-pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat desa 

kalidawir ini. Karena dengan usaha, semangat, dan doa, pengabdian masyarakat 
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desa kalidawir Terpadu Desa Kalidawir dapat terlaksana dengan baik. Semoga apa 

yang telah kami lakukan dapat memberikan inspirasi, manfaat, dan perubahan yang 

positif bagi semua pihak yang terlibat. 

Saya berharap kegiatan dan program yang kami laksanakan di Desa Kalidawir 

dapat bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Program dan kegiatan 

yang telah terlaksana diharapkan akan terus berkelanjutan, tidak berhenti saat 

kegiatan pengabdian masyarakat desa kalidawir  ini berakhir. Untuk warga Desa 

Kalidawir saya harap saling bekerjasama untuk memajukan Desa Kalidawir agar 

menjadi contoh yang baik bagi desa/kelurahan yang lainnya. Karena Desa 

Kalidawir memiliki masyarakat desa yang sangatlah luar biasa kompak dan dalam 

mengembangkan potensi Desa Kalidawir. Saya harap untuk teman-teman 

pengabdian masyarakat  Desa Kalidawir tetap menjaga tali silaturrahmi meski 

sudah tidak bersama-sama lagi. Semoga apa yang kita alami bersama baik itu 

rintangan maupun dukungan dapat diambil sisi positifnya. 

 

b. Pesan 

Saya berharap kegiatan dan program yang kami laksanakan di desa Kalidawir 

dapat bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Semoga kedepannya bias 

menjadi desa yang lebih maju lagi. Selain karena gas nya, tetapi juga penduduknya 

dan lingkungannya yang bersih dan terjaga. 

Saya dan teman-teman pengabdian masyarakat desa kalidawir  juga berharap 

masyarakat desa Kalidawir lebih tertib dalam membuang sampah.  

Disarankan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Jika tidak 

mempunyai fasilitas tempat sampah, Maka warga dapat menyewa petugas 

kebersihan supaya masyarakat kalidawir lebih tertib dalam mengelola sampah dan 

tidak membuang sampah sembarangan terutama di sungai serta tidak membakar 

sampah yang mengakibatkan polusi udara. 

Saya juga berharap kepada teman-teman pengabdian masyarakat desa Kalidawir 

agar tetap menjaga tali silaturrahmi meski sudah tidak bersama-sama lagi. Semoga 

apa yang kita alami bersama baik itu rintangan maupun dukungan dapat diambil 

hikmahnya dan menjadi sebuah kenangan yang bisa kita kenang untuk selamanya. 

Aamiin 
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Nama  : PURGIANTONO 

Fakultas : SAINS DAN TEKNOLOGI 

Prodi  : TEKNIK MESIN 

NIM  : 161020200029 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESSAY MAHASISWA PENGABDIAN MASYARAKAT DESA KALIDAWIR 

KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO  

1. Latar Belakang Permasalahan 

Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019didasarkan pada falsafah 

pendidikan yang didasarkan pada undang-undang dasar 1945 dan undang-undang 

nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan susana belajar dan 

proses pembelajaran agar pesrta didik secara aktif mengembagnkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian dirinya, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan Negara. 

pengabdian masyarakat desa kalidawir merupakan wadah pembelajaran bagi 

mahasiswa dan wadah bagi mahasiswa untuk memberdayaan masyarakat. 

pengabdian masyarakat desa kalidawir adalah kegiatan intrakurikuler wajib yang 

memadukan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dengan metode pemberian 

pengalaman belajar dan bekerja pada mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan 

masyarakat. Di samping itu, pengabdian masyarakat desa kalidawir juga 

merupakan wahana penerapan serta pengembangan ilmu dan teknologi yang 

dilaksanakan diluar kampus dalam waktu, dan dengan mekanisme kerja, serta 

persyaratan tertentu . 

Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 merupakan suatu kegiatan yang 

sudah diprogramkan oleh suatu lembaga perguruan tinggi. Dengan demikian 

Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 merupakan implementasi dari salah 

satu amanat , yaitu Pengabdian pada masyarakat serta implementasi dari ilmu 

pengetahuan yang di dapat selama berada di meja kuliah. Karena dimana kegiatan 

Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 memiliki manfaat dan tujuan yang 

sangat besar bagi kelangsungan kehidupan masyarakat, sehingga program 

Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 akan mendapatkan pengetahuan serta 

pengalaman langsung yang di dapat oleh mahasiswa selama mengikuti proses 

Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 tersebut. 

 

2.  Solusi Program Kerja 

Dilihat dari kondisi lingkungan desa Kalidawir maka kami tim pengabdian 

masyarakat desa kalidawirmelakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai 
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pembuatan pupuk kompos, yang kami fokuskan pada warga desa Kalidawir dan 

kompos berskala rumah tangga.  

Dengan harapan dapat mengetahui dengan jelas teknik pembuatan kompos dan 

efektif mikroorganisme. Selain itu, membuka pola pikir warga desa Kalidawir 

bahwa penggunaan pupuk kimia secara berkelanjutan memiliki banyak dampak 

negatifnya daripada positifnya. Memberikan solusi kepada warga desa Kalidawir 

dalam mengatasi mahalnya harga pupuk kimia dengan membuat pupuk sendiri 

yaitu pupuk organik (kompos) yang sangat membutuhkan biaya sangat sedikit 

dengan kualitas yang tidak kalah dengan pupuk kimia bahkan lebih baik dari pupuk 

kimia. 

 

3. Kesan dan Pesan 

a. Kesan 

Kata yang paling tepat untuk saya ucapkan ialah syukur Alhamdulillah pada 

Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya saya dapat melaksanakan pengabdian 

masyarakat desa kalidawir Terpadu di Desa Kalidawir dengan lancar dan sesuai 

yang telah direncanakan. Desa Kalidawir merupakan tempat dimana saya 

mendapatkan banyak hal baru, ilmu baru, dan kenangan yang akan selalu teringat. 

Saya banyak belajar dalam memahami keadaan, belajar dalam menghargai orang 

lain, belajar dalam menjalani hidup mandiri dan serba terbatas, belajar dalam 

memahami dan menghormati budaya yang berkembang di lingkungan setempat, 

belajar dalam menyesuaikan diri dengan keadaan yang sebelumnya yang berbeda 

dengan keadaan pada saat itu. 

Sejak pertama saya dan kelompok datang di Desa Kalidawir kami diberikan 

sambutan baik dari Kepala Desa Kalidawir serta jajaran nya. Kami pun di fasilitasi 

Rumah (Posko) Desa Kalidawir untuk kami tempati selama kami melakukan 

pengabdian  masyarakat di desa Kalidawir. Rumah (Posko) tersebut terletak di RT 

12 yang di pimpin oleh oleh Bapak RT. Beliau pun juga sangat ramah kepada saya 

dan kelompok pengabdian masyarakat desa kalidawir. 

Di desa Kalidawir ini saya mendapat keluarga baru, sahabat baru, teman baru, 

dan mengenal orang-orang baru yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat. 

Setiap individu pasti memiliki kepribadian masing-masing. Di tempat ini, kita 

saling menjauh, kita selalu mementingkan diri sendiri, tidak memperdulikan orang 

lain, namun di tempat ini juga telah merubah semua itu. Disini kita berjalan 

beriringan, berjuang bersama, dan saling memberikan dorongan dalam keadaan 

apapun.  

Ucapan terimakasih dan rasa syukur akan selalu mengalir untuk Desa 

Kalidawir, para warga, keluarga besar pengabdian masyarakat desa kalidawir, serta 

pihak-pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat desa 

kalidawir ini. Karena dengan usaha, semangat, dan doa, pengabdian masyarakat 

Desa Kalidawir dapat terlaksana dengan baik. Semoga apa yang telah kami lakukan 

dapat memberikan inspirasi, manfaat, dan perubahan yang positif bagi semua pihak 

yang terlibat. 
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Saya berharap kegiatan dan program yang kami laksanakan di Desa Kalidawir 

dapat bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Program dan kegiatan 

yang telah terlaksana diharapkan akan terus berkelanjutan, tidak berhenti saat 

kegiatan Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir ini berakhir. Untuk warga Desa 

Kalidawir saya harap saling bekerjasama untuk memajukan Desa Kalidawir agar 

menjadi contoh yang baik bagi desa/kelurahan yang lainnya. Karena Desa 

Kalidawir memiliki masyarakat desa yang sangatlah luar biasa kompak dan dalam 

mengembangkan potensi Desa Kalidawir. Saya harap untuk teman-teman 

pengabdian masyarakat Desa Kalidawir tetap menjaga tali silaturrahmi meski sudah 

tidak bersama-sama lagi. Semoga apa yang kita alami bersama baik itu rintangan 

maupun dukungan dapat diambil sisi positifnya. 

 

b. Pesan 

Kami berharap program dan kegiatan yang kami lakukan di desa Kalidawir 

dapat bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua serta terus berkelanjutan 

meskipun kegiatan pengabdian masyarakat desa kalidawir sudah berakhir. Semoga 

desa Kalidawir dapat menjadi desa yang lebih baik kedepannya dan menjadi contoh 

yang baik untuk desa lainnya.  

Kami berharap kesadaran masyarakat desa Kalidawir akan kebersihan 

lingkungan dan sungai semakin bertambah. Kami percaya bahwa masyarakat desa 

Kalidawir dapat bekerjasama untuk kebersihan lingkuhan desa Kalidawir. 

Saya dan teman pengabdian masyarakat desa kalidawir berharap tali silaturahmi 

kami dengan masyarakat desa Kalidawir tetap terjaga dengan baik. Aamiin 
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Nama  : MOCH. RENDI ARISTANTO 

Fakultas : SAINS DAN TEKNOLOGI 

Prodi  : TEKNIK ELEKTRO 

NIM  : 161020100045 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESSAY MAHASISWA PENGABDIAN MASYARAKAT DESA KALIDAWIR 

KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO  

1. Latar Belakang Permasalahan 

 

Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019merupakan proses pembelajaran 

bagi mahasiswa S1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang dikembangkan 

melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai segi kehidupan 

bermasyarakat. Pelaksanaan pengabdian masyarakat desa kalidawir ditujukan untuk 

menumbuh kembangkan empati dan kepedulian civitas akademika Umsida 

terhadap berbagai permasalahan yang riil dihadapi masyarakat. 

Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat desa kalidawir diharapkan 

melahirkan pribadi yang tangguh, unggul, berkepribadian mulia, serta dapat 

menjadi pribadi yang luar biasa ketika sudah terjun dimasyarakat, berjiwa 

kepemimpinan. Untuk itu, Umsida telah mengembangkan kegiatan pengabdian 

masyarakat desa kalidawir, pengabdian masyarakat desa kalidawir tidak hanya 

berisi kegiatan kerja civitas akademika Umsida untuk masyarakat tetapi berisi 

rangkaian kegiatan integratif interdisipliner yang dikemas secara strategis untuk 

menyelesaian permasalahan secara tuntas dan dilaksanakan bersama masyarakat 

dengan memerankan masyarakat sebagai pelaku penting dan utama serta 

melibatkan para pemangku kepentingan lain yang terkait. 

Pada dasarnya Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 merupakan bentuk 

pengabdian nyata mahasiswa kepada masyarakat. Setelah mendapatkan materi 

perkuliahan yang senantiasanya dapat berguna didalam lingkungan masyarakat itu 

sendiri. Dalam kegiatan pengabdiannya pada masyarakat, mahasiswa memberikan 

pengalaman ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan agama untuk memberikan 

pengarahan agar dapat memecahkan masalah dan menanggulanginya secara tepat. 

Selain itu, pembenahan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang dilakukan 

serta menjadi program kerja bagi mahasiswa. Dengan kata lain, melalui pengabdian 

masyarakat desa kalidawir ini, mahasiswa membantu pembangunan dalam 

masyarakat/ pemberdayaan masyarakat .Terletak di Desa Kalidawir, Kecamatan 

Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.  
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2.  Solusi Program Kerja 

 

Dilihat dari kondisi lingkungan desa Kalidawir maka kami tim pengabdian 

masyarakat desa kalidawir melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai 

pembuatan pupuk kompos, yang kami fokuskan pada warga desa Kalidawir dan 

kompos berskala rumah tangga.  

Dengan harapan dapat mengetahui dengan jelas teknik pembuatan kompos dan 

efektif mikroorganisme. Selain itu, membuka pola pikir warga desa Kalidawir 

bahwa penggunaan pupuk kimia secara berkelanjutan memiliki banyak dampak 

negatifnya daripada positifnya. Memberikan solusi kepada warga desa Kalidawir 

dalam mengatasi mahalnya harga pupuk kimia dengan membuat pupuk sendiri 

yaitu pupuk organik (kompos) yang sangat membutuhkan biaya sangat sedikit 

dengan kualitas yang tidak kalah dengan pupuk kimia bahkan lebih baik dari pupuk 

kimia. 

 

3. Kesan dan Pesan 

a. Kesan 

Kata yang paling tepat untuk saya ucapkan ialah syukur Alhamdulillah pada 

Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya saya dapat melaksanakan pengabdian 

masyarakat di Desa Kalidawir dengan lancar dan sesuai yang telah direncanakan. 

Desa Kalidawir merupakan tempat dimana saya mendapatkan banyak hal baru, 

ilmu baru, dan kenangan yang akan selalu teringat. Saya banyak belajar dalam 

memahami keadaan, belajar dalam menghargai orang lain, belajar dalam menjalani 

hidup mandiri dan serba terbatas, belajar dalam memahami dan menghormati 

budaya yang berkembang di lingkungan setempat, belajar dalam  menyesuaikan diri 

dengan keadaan yang sebelumnya yang berbeda dengan keadaan pada saat itu. 

Sejak pertama saya dan kelompok datang di Desa Kalidawir kami diberikan 

sambutan baik dari Kepala Desa Kalidawir serta jajaran nya. Kami pun di fasilitasi 

Rumah (Posko) Desa Kalidawir untuk kami tempati selama kami melakukan 

pengabdian masyarakat di desa Kalidawir. Rumah (Posko) tersebut terletak di RT 

12 yang di pimpin oleh oleh Bapak RT. Beliau pun juga sangat ramah kepada saya 

dan kelompok pengabdian masyarakat desa kalidawir 

Di desa Kalidawir ini saya mendapat keluarga baru, sahabat baru, teman baru, 

dan mengenal orang-orang baru yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat. 

Setiap individu pasti memiliki kepribadian masing-masing. Di tempat ini, kita 

saling menjauh, kita selalu mementingkan diri sendiri, tidak memperdulikan orang 

lain, namun di tempat ini juga telah merubah semua itu. Disini kita berjalan 

beriringan, berjuang bersama, dan saling memberikan dorongan dalam keadaan 

apapun.  

Ucapan terimakasih dan rasa syukur akan selalu mengalir untuk Desa 

Kalidawir, para warga, keluarga besar pengabdian masyarakat desa kalidawir, serta 

pihak-pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat desa 

kalidawir ini. Karena dengan usaha, semangat, dan doa, pengabdian masyarakat 
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desa kalidawir  dapat terlaksana dengan baik. Semoga apa yang telah kami lakukan 

dapat memberikan inspirasi, manfaat, dan perubahan yang positif bagi semua pihak 

yang terlibat. 

Saya berharap kegiatan dan program yang kami laksanakan di Desa Kalidawir 

dapat bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Program dan kegiatan yang 

telah terlaksana diharapkan akan terus berkelanjutan, tidak berhenti saat kegiatan 

pengabdian masyarakat desa kalidawir ini berakhir. Untuk warga Desa Kalidawir 

saya harap saling bekerjasama untuk memajukan Desa Kalidawir agar menjadi 

contoh yang baik bagi desa/kelurahan yang lainnya. Karena Desa Kalidawir 

memiliki masyarakat desa yang sangatlah luar biasa kompak dan dalam 

mengembangkan potensi Desa Kalidawir. Saya harap untuk teman-teman 

pengabdian  masyarakat Desa Kalidawir tetap menjaga tali silaturrahmi meski 

sudah tidak bersama-sama lagi. Semoga apa yang kita alami bersama baik itu 

rintangan maupun dukungan dapat diambil sisi positifnya. 

 

b. Pesan 

 

Saya berharap kegiatan dan program yang kami laksanakan di desa Kalidawir 

dapat bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Semoga kedepannya bias 

menjadi desa yang lebih maju lagi. Selain karena gas nya, tetapi juga penduduknya 

dan lingkungannya yang bersih dan terjaga. 

Saya dan teman-teman pengabdian masyarakat desa kalidawir Terpadu juga 

berharap masyarakat desa Kalidawir lebih tertib dalam membuang sampah.  

Disarankan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Jika tidak 

mempunyai fasilitas tempat sampah, Maka warga dapat menyewa petugas 

kebersihan supaya masyarakat kalidawir lebih tertib dalam mengelola sampah dan 

tidak membuang sampah sembarangan terutama di sungai serta tidak membakar 

sampah yang mengakibatkan polusi udara. Saya juga berharap kepada teman-teman 

pengabdian masyarakat desa kalidawir agar tetap menjaga tali silaturrahmi meski 

sudah tidak bersama-sama lagi. Semoga apa yang kita alami bersama baik itu 

rintangan maupun dukungan dapat diambil hikmahnya dan menjadi sebuah 

kenangan yang bisa kita kenang untuk selamanya. Aamiin
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Nama  : MOCH. AFHAMUL FRIANSYAH 

Fakultas : SAINS DAN TEKNOLOGI 

Prodi  : TEKNIK INDUSTRI 

NIM  : 161020700123 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESSAY MAHASISWA PENGABDIAN MASYARAKAT DESA KALIDAWIR 

KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO  

1. Latar Belakang Permasalahan  

 

Program Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 merupakan salah satu 

program Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sebagai salah satu implementasi Tri 

Dharma Perguruan tinggi yaitu pengabdian mahasiswa terhadap masyarakat untuk 

membantu dan membimbing masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang 

diharapkan dapat membantu mengembangkan potensi masyarakat. Program ini 

dilaksanakan dengan menyelaraskan kegiatan riset dan pengabdian kepada 

masyarakat dari dosen dan mahasiswa serta membawa nilai-nilai kebersamaan. 

Program ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk membantu mahasiswa 

dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuannya secara nyata dan handal sehingga 

dapat memberikan nilai dan manfaat bagi masyarakat dalam mengembangkan 

kebersihan lingkungan.  

pengabdian masyarakat desa kalidawir dilaksanakan pada 3 Agustus 2019 s.d 

06 Oktober 2019 yang bertempat di Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin,  

Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Adapun program-program yang akan kami 

laksanakan antara lain menyediakan tempat sampah di wilayah sekitar, membuat 

pupuk kompos dari sisa sayuran rumah tangga, serta mengidentifikasi 

permasalahan yang dihadapi dalam pembuatan kompos yang efisien. 

 Adapun kunci keberhasilan program ini adalah kerjasama antara pihak yang 

terlibat serta penerapan ilmu-ilmu yang dimiliki mahasiswa dengan tetap membawa 

nilai-nilai kebersamaan, berfikir cerdas dan kreatif serta peduli terhadap 

masyarakat.
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2. Solusi Kerja 

 

Dilihat dari kondisi lingkungan desa Kalidawir maka kami tim pengabdian 

masyarakat desa kalidawir melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai 

pembuatan pupuk kompos, yang kami fokuskan pada warga desa Kalidawir dan 

kompos berskala rumah tangga.  

Dengan harapan dapat mengetahui dengan jelas teknik pembuatan kompos dan 

efektif mikroorganisme. Selain itu, membuka pola pikir warga desa Kalidawir 

bahwa penggunaan pupuk kimia secara berkelanjutan memiliki banyak dampak 

negatifnya daripada positifnya. Memberikan solusi kepada warga desa Kalidawir 

dalam mengatasi mahalnya harga pupuk kimia dengan membuat pupuk sendiri 

yaitu pupuk organik (kompos) yang sangat membutuhkan biaya sangat sedikit 

dengan kualitas yang tidak kalah dengan pupuk kimia bahkan lebih baik dari pupuk 

kimia. 

3. Kesan dan Pesan 

a. Kesan  

Kesan penulis dari pengalaman yang diperoleh dari pengabdian masyarakat 

desa kalidawir ini adalah Mahasiswa pengabdian masyarakat desa kalidawir disini 

disambut baik Pihak desa dan masyarakat sekitar. Berkat doa dan bantuan 

masyarakat sekitar yang ikut berperan aktif  kami dapat melaksanakan pengabdian 

masyarakat  di Desa Kalidawir dengan lancar dan sesuai program kerja yang telah 

direncanakan. dapat berjalan dengan lancar.  Menjadi pengalaman berharga bagi 

Saya bagaimana cara bermasyarakat dan bersosial terhadap semua kalangan, serta 

sambutan dan segala bentuk bantuan yang telah di berikan untuk tim mulai dari izin 

yang di berikan bapak Kepala Desa dan bantuan para perangkat perangkatnya, 

bapak RT dan RW yang memberikan kebebasan selama mengabdi di lingkunganya 

untuk berkreatifitas, serta sambutan untuk tim dari para warga yang senantiasa 

membantu dengan antusiasnya.  

Ucapan terimakasih dan rasa syukur akan selalu mengalir untuk Desa 

Kalidawir,  para warga, keluarga besar pengabdian masyarakat Desa Kalidawir, 

serta pihak-pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat desa 

kalidawir ini. Karena dengan usaha, semangat, dan doa, pengabdian masyarakat 

Desa Kalidawir dapat terlaksana dengan baik. Semoga apa yang telah kami lakukan 

dapat memberikan inspirasi, manfaat, dan perubahan yang positif bagi semua pihak 

yang terlibat.  

 

b. Pesan  

Kami berharap program dan kegiatan yang kami lakukan di desa Kalidawir 

dapat bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua serta terus berkelanjutan 

meskipun kegiatan pengabdian masyarakat desa kalidawir sudah berakhir. 
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Semoga desa Kalidawir dapat menjadi desa yang lebih baik kedepannya dan 

menjadi contoh yang baik untuk desa lainnya.  

Kami berharap kesadaran masyarakat desa Kalidawir akan kebersihan 

lingkungan dan sungai semakin bertambah. Kami percaya bahwa masyarakat desa 

Kalidawir dapat bekerjasama untuk kebersihan lingkuhan desa Kalidawir. 

Saya dan teman pengabdian masyarakat desa kalidawir berharap tali 

silaturahmi kami dengan masyarakat desa Kalidawir tetap terjaga dengan baik. 

Aamiin  
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Nama  : SISTA FAIZZAH ROHMA 

Fakultas :  SAINS DAN TEKNOLOGI 

Prodi  : INFORMATIKA 

NIM  : 161080200166 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESSAY MAHASISWA PENGABDIAN MASYARAKAT DESA KALIDAWIR 

KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO  

1. Latar Belakang Permasalahan  

 

Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 merupakan kegiatan 

intrakurikuler Perguruan Tinggi yang memadukan dharma pendidikan, penelitian, 

dan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus dalam satu kegiatan. Pada beberapa 

perguruan tinggi, pengabdian masyarakat desa kalidawir merupakan bagian integral 

dari kurikulum pada program strata satu (SI) yang mengintegrasikan pengalaman 

belajar mahasiswa dengan realitas kehidupan dimasyarakat.  

Program ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat mengembangkan soft skill, 

mematangkan kepribadian guna menumbuhkan jiwa kebangsaan, serta rasa percaya 

diri dalam mempersiapkan diri menghadapi realitas kehidupan sosial 

kemasyarakatan. Dengan demikian, setiap kegiatan program pengabdian 

masyarakat desa kalidawir, dijiwai oleh semangat kerja dan kebersamaan dengan 

masyarakat serta parapemangku kepentingan lainnya, guna membantu 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang dihadapi oleh masyarakat. 

Kegiatan pengabdian masyarakat desa kalidawir tidak hanya sekedar sebagai 

aktivitas pengabdian dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah 

masyarakat saja, akan tetapi dikembangkan sebagai media efektif bagi mahasiswa 

untuk melakukan proses pembekalan diri dalam membantu memberdayakan 

masyarakat, dan termasuk berbagai institusinya. Oleh sebab itu, rangkaian program 

pengabdian masyarakat desa kalidawir harus disusun secara terencana, terstruktur, 

bertahap, serta dirancang dan dipersiapkan secara matang agar mampu melahirkan 

perubahan-perubahan positif dan berkelanjutan dalam penyelesaian masalah-

masalah yang diahadapi oleh masyarakat.  

Dalam perkembangannya, banyak perguruan tinggi di Indonesia telah 

menjadikan program pengabdian masyarakat desa kalidawir sebagai mata kuliah 

wajib, karena kegiatan pengabdian masyarakat dirasakan sangat memberi manfaat 

kepada mahasiswa, perguruan tinggi, masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, 

setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti program pengabdian masyarakat sebelum 

menyelesaikan studinya di program strata satu, disemua program studi.  

Program pengabdian masyarakat desa kalidawir menjadi kegiatan reguler 

yang dilaksanakan disetiap semester dengan bobot SKS tertentu, sehingga 

memudahkan bagi mahasiswa untuk mengikutinya, baik disemester ganjil, maupun 
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disemester gasal dan secara bersamaan dengan kegiatan perkulihan semester di 

masing-masing program studi.  

 

2. Solusi Kerja 

 

Dilihat dari kondisi lingkungan desa Kalidawir maka kami tim pengabdian 

masyarakat desa kalidawir melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai 

pembuatan pupuk kompos, yang kami fokuskan pada warga desa Kalidawir dan 

kompos berskala rumah tangga.  

Dengan harapan dapat mengetahui dengan jelas teknik pembuatan kompos 

dan efektif mikroorganisme. Selain itu, membuka pola pikir warga desa Kalidawir 

bahwa penggunaan pupuk kimia secara berkelanjutan memiliki banyak dampak 

negatifnya daripada positifnya. Memberikan solusi kepada warga desa Kalidawir 

dalam mengatasi mahalnya harga pupuk kimia dengan membuat pupuk sendiri 

yaitu pupuk organik (kompos) yang sangat membutuhkan biaya sangat sedikit 

dengan kualitas yang tidak kalah dengan pupuk kimia bahkan lebih baik dari pupuk 

kimia. 

 

3. Kesan dan Pesan 

a. Kesan  

Kesan penulis dari pengalaman yang diperoleh dari pengabdian masyarakat 

desa kalidawir ini adalah mahasiswa pengabdian masyarakat desa kalidawir disini 

disambut baik Pihak desa dan masyarakat sekitar. Berkat doa dan bantuan 

masyarakat sekitar yang ikut berperan aktif  kami dapat melaksanakan pengabdian 

masyarakat desa kalidawir Terpadu di Desa Kalidawir dengan lancar dan sesuai 

program kerja yang telah direncanakan. dapat berjalan dengan lancar.  Menjadi 

pengalaman berharga bagi Saya bagaimana cara bermasyarakat dan bersosial 

terhadap semua kalangan, serta sambutan dan segala bentuk bantuan yang telah di 

berikan untuk tim mulai dari izin yang di berikan bapak Kepala Desa dan bantuan 

para perangkat perangkatnya, bapak RT dan RW yang memberikan kebebasan 

selama mengabdi di lingkunganya untuk berkreatifitas, serta sambutan untuk tim 

dari para warga yang senantiasa membantu dengan antusiasnya.  

Ucapan terimakasih dan rasa syukur akan selalu mengalir untuk Desa 

Kalidawir,  para warga, keluarga besar pengabdian masyarakat desa kalidawir 

Terpadu Desa Kalidawir, serta pihak-pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan 

pengabdian masyarakat desa kalidawir ini. Karena dengan usaha, semangat, dan 

doa, pengabdian masyarakat desa kalidawir Terpadu Desa Kalidawir dapat 

terlaksana dengan baik. Semoga apa yang telah kami lakukan dapat memberikan 

inspirasi, manfaat, dan perubahan yang positif bagi semua pihak yang terlibat.  

 

b. Pesan  

Saya sangat berharap program kerja dan kegiatan pengabdian masyarakat desa 

kalidawir  ini berjalan terus menerus tidak hanya sampai pengabdian masyarakat 
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desa kalidawir  ini berakhir. Sehingga dari program kerja dan kegiatan seperti 

memilah sampah dan pembuatan kompos bisabiasdapatkan hasil baik itu barupa 

materi ataupun berupa hal yang positif. Semoga apa yang kami lakukan dari 

pengabdian masyarakat desa kalidawir ini dapat memberikan manfaat bagi desa 

Kalidawir. 
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Nama  : YUDHIS SATRIYA PRATAMA 

Fakultas : SAINS DAN TEKNOLOGI 

Prodi  : INFORMATIKA 

NIM  : 161080200179 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESSAY MAHASISWA PENGABDIAN MASYARAKAT DESA KALIDAWIR 

KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO  

1. Latar Belakang Permasalahan 

  

Secara umum fungsi utama Perguruan Tinggi adalah Tri Dharma 

PerguruanTinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. Halini diperjelas dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 

tentang SistemPendidikan Nasional Pasal 20 ayat 2 yang berbunyi “Perguruan 

tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat”, Demikian juga pada Pasal 24 ayat 2 disebutkan “Perguruan tinggi 

memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat 

penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah dan pengabdian masyarakat”. 

Ketiga fungsi pokok tersebut akan terlaksana jika semua elemen kampus 

berperan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Mahasiswa sebagai salah 

satu komponen perguruan tinggi turut menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

dengan melaksanakan salah satu dharma yaitu Pengabdian Pada Masyarakat. 

Program pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu program yang 

wajib  dilaksanakan, baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa. Bentuk nyata dari 

pengabdian  kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa adalah Pengabdian 

Masyarakat Desa Kalidawir 2019. Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 

merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh 

mahasiswa secara interdisipliner, institusional dan kemitraan sebagai salah satu 

bentuk kegiatan tri dharma perguruan tinggi. Sesuai dengan kurikulum Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA), seorang mahasiswa selama menempuh studi 

diwajibkan untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat desa kalidawir. 

Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar dilapangan 

sehingga memiliki integrasi kompetensi yang cukup bagi calon sarjana. pengabdian  

masyarakat desa kalidawir UMSIDA dilaksanakan berlandaskan pada prinsip 

profesionalisme dan jiwa kewirausahaan (entrepreneurship), sehingga dapat 

menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, relevan dan 

sinergis dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.  

pengabdian masyarakat desa kalidawir adalah kegiatan pembelajaran oleh 

mahasiswa melalui proses observasi, pengumpulan informasi, pengamatan berbagai 

aspek kehidupan masyarakat, Disamping itu pengabdian masyarakat desa kalidawir 
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merupakan sarana untuk melatih mahasiswa dalam menulis sesuai kaidah tulisan 

ilmiah. Kegiatan pengabdian masyarakat desa kalidawir membidik penguasaan 

kompetensi kerjasama dalam tim dan adaptasi terhadap lingkungannya 

 

2. Solusi Kerja 

 

Dilihat dari kondisi lingkungan desa Kalidawir maka kami tim pengabdian 

masyarakat desa kalidawir melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai 

pembuatan pupuk kompos, yang kami fokuskan pada warga desa Kalidawir dan 

kompos berskala rumah tangga.  

Dengan harapan dapat mengetahui dengan jelas teknik pembuatan kompos dan 

efektif mikroorganisme. Selain itu, membuka pola pikir warga desa Kalidawir 

bahwa penggunaan pupuk kimia secara berkelanjutan memiliki banyak dampak 

negatifnya daripada positifnya. Memberikan solusi kepada warga desa Kalidawir 

dalam mengatasi mahalnya harga pupuk kimia dengan membuat pupuk sendiri 

yaitu pupuk organik (kompos) yang sangat membutuhkan biaya sangat sedikit 

dengan kualitas yang tidak kalah dengan pupuk kimia bahkan lebih baik dari pupuk 

kimia. 

 

3. Kesan dan Pesan 

a. Kesan  

Kata yang paling tepat untuk saya ucapkan ialah syukur Alhamdulillah pada 

Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya saya dapat melaksanakan pengabdian 

masyarakat desa kalidawir Terpadu di Desa Kalidawir dengan lancar dan sesuai 

yang telah direncanakan. Desa Kalidawir merupakan tempat dimana saya 

mendapatkan banyak hal baru, ilmu baru, dan kenangan yang akan selalu teringat. 

Saya banyak belajar dalam memahami keadaan, belajar dalam menghargai orang 

lain, belajar dalam menjalani hidup mandiri dan serba terbatas, belajar dalam 

memahami dan menghormati budaya yang berkembang di lingkungan setempat, 

belajar dalam menyesuaikan diri dengan keadaan yang sebelumnya yang berbeda 

dengan keadaan pada saat itu. 

Sejak pertama saya dan kelompok datang di Desa Kalidawir kami diberikan 

sambutan baik dari Kepala Desa Kalidawir serta jajaran nya. Kami pun di 

fasilitasi Rumah (Posko) Desa Kalidawir untuk kami tempati selama kami 

melakukan pengabdian masyarakat desa kalidawir di desa Kalidawir. Rumah 

(Posko) tersebut terletak di RT 12 yang di pimpin oleh oleh Bapak RT. Beliau 

pun juga sangat ramah kepada saya dan kelompok pengabdian masyarakat desa 

kalidawir. 

Di desa Kalidawir ini saya mendapat keluarga baru, sahabat baru, teman baru, 

dan mengenal orang-orang baru yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat. 

Setiap individu pasti memiliki kepribadian masing-masing. Di tempat ini, kita 

saling menjauh, kita selalu mementingkan diri sendiri, tidak memperdulikan 

orang lain, namun di tempat ini juga telah merubah semua itu. Disini kita berjalan 
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beriringan, berjuang bersama, dan saling memberikan dorongan dalam keadaan 

apapun.  

Ucapan terimakasih dan rasa syukur akan selalu mengalir untuk Desa 

Kalidawir, para warga, keluarga besar pengabdian masyarakat desa kalidawir, 

serta pihak-pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat DI 

desa kalidawir ini. Karena dengan usaha, semangat, dan doa, pengabdian 

masyarakat desa kalidawir Terpadu Desa Kalidawir dapat terlaksana dengan baik. 

Semoga apa yang telah kami lakukan dapat memberikan inspirasi, manfaat, dan 

perubahan yang positif bagi semua pihak yang terlibat. 

Saya berharap kegiatan dan program yang kami laksanakan di Desa Kalidawir 

dapat bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Program dan kegiatan 

yang telah terlaksana diharapkan akan terus berkelanjutan, tidak berhenti saat 

kegiatan pengabdian masyarakat desa kalidawir ini berakhir. Untuk warga Desa 

Kalidawir saya harap saling bekerjasama untuk memajukan Desa Kalidawir agar 

menjadi contoh yang baik bagi desa/kelurahan yang lainnya. Karena Desa 

Kalidawir memiliki masyarakat desa yang sangatlah luar biasa kompak dan dalam 

mengembangkan potensi Desa Kalidawir. Saya harap untuk teman-teman 

pengabdian masyarakat desa kalidawir Desa Kalidawir tetap menjaga tali 

silaturrahmi meski sudah tidak bersama-sama lagi. Semoga apa yang kita alami 

bersama baik itu rintangan maupun dukungan dapat diambil sisi positifnya. 

 

b. Pesan  

Saya sangat berharap program kerja dan kegiatan pengabdian masyarakat desa 

kalidawir dari tim di desa Kalidawir ini berjalan terus menerus tidak hanya 

sampai pengabdian masyarakat desa kalidawir ini berakhir. Sehingga dari 

program kerja dan kegiatan seperti memilah sampah dan pembuatan kompos 

bisabiasdapatkan hasil baik itu barupa materi ataupun berupa hal yang positif. 

Semoga apa yang kami lakukan dari pengabdian masyarakat desa kalidawir dari 

tim ini dapat memberikan manfaat bagi desa Kalidawir. 
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Fakultas : FBHIS 

Prodi  : MANAJEMEN 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESSAY MAHASISWA PENGABDIAN MASYARAKAT DESA KALIDAWIR 

KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO  

1. Latar Belakang Permasalahan  

Pengabdian Masyarakat adalah bagian integral dari proses pendidikan 

yang memiliki ciri-ciri khusus. Oleh karena itu, sistem penyelenggaraannya 

memerlukan landasan ideal yang akan memberikan gambaran serta 

pengertian yang utuh tentang apa, bagaimana, serta untuk apa pengabdian 

masyarakat desa kalidawir itu dilaksanakan. Landasan ini akan memberikan 

petunjuk serta mengendalikan pola pikir dan pola tindakan dalam setiap 

proses penyelenggaraan pengabdian masyarakat desa kalidawir, yang pada 

gilirannya akan membedakan pengabdian masyarakat desa kalidawir 

dengan bentuk-bentuk kegiatan lain yang bukan pengabdian masyarakat 

desa kalidawir. 

pengabdian masyarakat desa kalidawir bagi mahasiswa diharapkan dapat 

menjadi suatu pengalaman belajar yang baru untuk menambah 

pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran  hidup bermasyarakat. Bagi 

masyarakat, kehadiran mahasiswa diharapkan mampu memberikan motivasi 

dan inovasi dalam bidang sosial kemasyarakatan. Hal ini selaras dengan 

fungsi perguruan tinggi sebagai jembatan (komunikasi) dalam proses 

pembangunan dan penerapan IPTEK pada khususnya. 

Tujuan utama dari Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019adalah 

memacu pembangunan masyarakat dengan menumbuhkan motivasi 

kekuatan sendiri, mempersiapkan kader-kader pembangunan (stock 

holder) serta sebagai agen perubah (agent of change). Tujuan utama lainnya 

adalah agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang berharga 

melalui keterlibatannya dalam masyarakat, dan secara langsung dapat 

menemukan, mengidentifikasi, merumuskan, serta memecahkan 
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permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat secara interdisipliner, 

komphrehensif, dan lintas sektoral.  

2. Solusi Kerja 

Dilihat dari kondisi lingkungan desa Kalidawir maka kami tim pengabdian 

masyarakat desa kalidawir melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai 

pembuatan pupuk kompos, yang kami fokuskan pada warga desa Kalidawir dan 

kompos berskala rumah tangga.  

Dengan harapan dapat mengetahui dengan jelas teknik pembuatan kompos dan 

efektif mikroorganisme. Selain itu, membuka pola pikir warga desa Kalidawir 

bahwa penggunaan pupuk kimia secara berkelanjutan memiliki banyak dampak 

negatifnya daripada positifnya. Memberikan solusi kepada warga desa Kalidawir 

dalam mengatasi mahalnya harga pupuk kimia dengan membuat pupuk sendiri 

yaitu pupuk organik (kompos) yang sangat membutuhkan biaya sangat sedikit 

dengan kualitas yang tidak kalah dengan pupuk kimia bahkan lebih baik dari pupuk 

kimia. 

 

3. Kesan dan Pesan 

a. Kesan 

Kesan penulis dari pengalaman yang diperoleh dari pengabdian masyarakat 

desa kalidawir ini adalah mahasiswa pengabdian masyarakat desa kalidawir disini 

disambut baik pihak desa dan masyarakat sekitar. berkat doa dan bantuan 

masyarakat sekitar yang ikut berperan aktif  kami dapat melaksanakan pengabdian 

masyarakat di Desa Kalidawir dengan lancar dan sesuai program kerja yang telah 

direncanakan. dapat berjalan dengan lancar. 

Menjadi pengalaman berharga bagi Saya bagaimana cara bermasyarakat dan 

bersosial terhadap semua kalangan, serta sambutan dan segala bentuk bantuan yang 

telah di berikan untuk tim mulai dari izin yang di berikan bapak kepala desa dan 

bantuan para perangkat perangkatnya, bapak RT dan RW yang memberikan 

kebebasan selama mengabdi di lingkunganya untuk berkreatifitas, serta sambutan 

untuk tim dari para warga yang senantiasa membantu dengan antusiasnya. 

Ucapan terimakasih dan rasa syukur akan selalu mengalir untuk Desa 

Kalidawir, para warga, keluarga besar pengabdian masyarakat desa kalidawir 

Terpadu Desa Kalidawir, serta pihak-pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan 

pengabdian masyarakat desa kalidawir ini. karena dengan usaha, semangat, dan 

doa, pengabdian masyarakat desa kalidawir Terpadu Desa Kalidawir dapat 

terlaksana dengan baik. Semoga apa yang telah kami lakukan dapat memberikan 

inspirasi, manfaat, dan perubahan yang positif bagi semua pihak yang terlibat. 

b. Pesan 

Saya sangat berharap program kerja dan kegiatan pengabdian masyarakat desa 

kalidawir dari tim di desa Kalidawir ini berjalan terus menerus tidak hanya sampai 

pengabdian masyarakat desa kalidawir ini berakhir. Sehingga dari program kerja 
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dan kegiatan seperti memilah sampah dan pembuatan kompos bisabiasdapatkan 

hasil baik itu barupa materi ataupun berupa hal yang positif. Semoga apa yang kami 

lakukan dari pengabdian masyarakat desa kalidawir dari tim ini dapat memberikan 

manfaat bagi desa Kalidawir. 
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ESSAY MAHASISWA PENGABDIAN MASYARAKAT DESA KALIDAWIR 

KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO  

1. Latar Belakang Permasalahan  

 

Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 merupakan kegiatan strategis 

dalam konteks dakwah di masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan sebagai 

salah satu dimensi penting dalam Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019.  

Pendekatan Interdisipliner dan Komprehensif Pengabdian Masyarakat Desa 

Kalidawir 2019 merupakan pengalaman ilmu yang menuntun mahasiswa kepada 

pola berfikir interdisipliner dan komprehensif.  

Usaha pemecahan berbagai masalah nyata yang timbul dalam pembangunan 

masyarakat dengan pendekatan interdisipliner merupakan pengalaman baru, yang 

tidak diperoleh melalui aktifitas perkuliahan di displin ilmu masingmasing. Pola 

yang dikembangkan melalui Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 

dilandasi oleh kenyataan bahwa hampir setiap masalah kehidupan masyarakat 

selalu mempunyai kaitan satu dengan yang lain, sehingga sifatnya sangat 

kompleks. Dengan demikian, pendekatan monodisipliner bila diterapkan dalam 

Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 menjadi kurang atau bahkan tidak 

efektif.  

Atas dasar pemikiran tersebut, maka Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 

2019 berbeda dengan apa yang dikenal sebagai Program Praktek Lapangan (PPL), 

Pengalaman Kerja Lapangan (PKL), ataupun Kuliah Kerja Lapangan (KKL).  

Program-program tersebut selalu bertolak dari dan bergerak sebatas bidang ilmu 

yang sedang dipelajarinya. Meskipun mungkin bersifat sangat ilmiah, kegiatan 

tersebut cenderung bersifat sempit.  

Program Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 bersifat sebaliknya yakni 

bahwa Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 bertolak dari permasalahan 

nyata di masyarakat yang didekati dengan menggunakan segala ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni yang sudah, sedang, dan akan dipelajarinya 

2. Solusi Kerja 

Dilihat dari kondisi lingkungan desa Kalidawir maka kami tim  melakukan 

pelatihan dan sosialisasi mengenai pembuatan pupuk kompos, yang kami fokuskan 

pada warga desa Kalidawir dan kompos berskala rumah tangga.  
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Dengan harapan dapat mengetahui dengan jelas teknik pembuatan kompos dan 

efektif mikroorganisme. Selain itu, membuka pola pikir warga desa Kalidawir 

bahwa penggunaan pupuk kimia secara berkelanjutan memiliki banyak dampak 

negatifnya daripada positifnya. Memberikan solusi kepada warga desa Kalidawir 

dalam mengatasi mahalnya harga pupuk kimia dengan membuat pupuk sendiri 

yaitu pupuk organik (kompos) yang sangat membutuhkan biaya sangat sedikit 

dengan kualitas yang tidak kalah dengan pupuk kimia bahkan lebih baik dari pupuk 

kimia. 

 

3. Kesan dan Pesan 

a. Kesan 

Kesan penulis dari pengalaman yang diperoleh dari  ini adalah Mahasiswa  

disini disambut baik Pihak desa dan masyarakat sekitar. Berkat doa dan bantuan 

masyarakat sekitar yang ikut berperan aktif  kami dapat melaksanakan  Terpadu di 

Desa Kalidawir dengan lancar dan sesuai program kerja yang telah direncanakan. 

dapat berjalan dengan lancar. 

Menjadi pengalaman berharga bagi Saya bagaimana cara bermasyarakat dan 

bersosial terhadap semua kalangan, serta sambutan dan segala bentuk bantuan yang 

telah di berikan untuk tim mulai dari izin yang di berikan bapak kepala desa dan 

bantuan para perangkat perangkatnya, bapak RT dan RW yang memberikan 

kebebasan selama mengabdi di lingkunganya untuk berkreatifitas, serta sambutan 

untuk tim dari para warga yang senantiasa membantu dengan antusiasnya. 

Ucapan terimakasih dan rasa syukur akan selalu mengalir untuk Desa 

Kalidawir, para warga, keluarga besar  Terpadu Desa Kalidawir, serta pihak-pihak 

yang ikut serta dalam pelaksanaan  ini. Karena dengan usaha, semangat, dan doa,  

Terpadu Desa Kalidawir dapat terlaksana dengan baik. Semoga apa yang telah 

kami lakukan dapat memberikan inspirasi, manfaat, dan perubahan yang positif 

bagi semua pihak yang terlibat. 

 

b. Pesan 

Kami berharap program dan kegiatan yang kami lakukan di desa 

Kalidawir dapat bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua serta 

terus berkelanjutan meskipun kegiatan - Terpadu sudah berakhir. Semoga 

desa Kalidawir dapat menjadi desa yang lebih baik kedepannya dan menjadi 

contoh yang baik untuk desa lainnya. 

Kami berharap kesadaran masyarakat desa Kalidawir akan kebersihan 

lingkungan dan sungai semakin bertambah. Kami percaya bahwa 

masyarakat desa Kalidawir dapat bekerjasama untuk kebersihan lingkuhan 

desa Kalidawir. 
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Saya dan tema - Terpadu berharap tali silaturahmi kami dengan 

masyarakat desa Kalidawir tetap terjaga dengan baik. Aamiin 
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ESSAY MAHASISWA -T 

DESA KALIDAWIR KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN 

SIDOARJO  

1. Latar Belakang Permasalahan  

 

Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 diartikan sebagai keintegrasian 

secara menyeluruh baik dibidang keahliaan atau disiplin ilmu pengetahuan untuk 

mengaplikasikan teori-teori yang dimilikinya ke dalam sebuah wujud nyata 

pengabdian kepada masyarakat. 

Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 ini, mahasiswa diharapkan dapat 

mengaktualisasikan disiplin ilmu yang masih dalam tataran teoritis terhadap 

realisasi praktis dengan bentuk pengabdian langsung kepada masyarakat, 

disamping penelitian yang dilakukan sebagai usaha pengembangan ilmu yang 

didapat sebelumnya. 

Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 juga memiliki keterampilan 

dalam mengatasi dan mengeliminir masalah-masalah yang terjadi di tengah 

masyarakat sebagai media untuk belajar membangun hubungan yang integral dalam 

komunitas masyarakat, sebagai obyek utama yang akan dihadapi kelak setelah 

menyelesaikan studi. 

Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 sangat besar manfaatnya bagi 

para mmahasiswa maupun masyarakat pada umumnya, dimana Pengabdian 

Masyarakat Desa Kalidawir 2019 dilaksanakan demi mendapatkan pengalaman di 

lapangan karena mengandung makna yang sangat penting yaitu pendidikan dan 

pengabdian mahasiswa yang diwujudkan dalam pengenalan dan penghayatan 

tentang pembangunan masyarakat serta berusaha menciptakan metode-metode 

pemecahan berbagai masalah dengan menggunakan kemampuan dan keterampilan 

yang sangat tepat terhadap situasi yang berkaitan dengan perkembangan 

masyarakat dalam upaya menerapkan hasil kegiatan perkuliahan yang pernah 

ditempuh. 
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2. Solusi Kerja 

 

Dilihat dari kondisi lingkungan desa Kalidawir maka kami tim  melakukan 

pelatihan dan sosialisasi mengenai pembuatan pupuk kompos, yang kami fokuskan 

pada warga desa Kalidawir dan kompos berskala rumah tangga.  

Dengan harapan dapat mengetahui dengan jelas teknik pembuatan kompos dan 

efektif mikroorganisme. Selain itu, membuka pola pikir warga desa Kalidawir 

bahwa penggunaan pupuk kimia secara berkelanjutan memiliki banyak dampak 

negatifnya daripada positifnya. Memberikan solusi kepada warga desa Kalidawir 

dalam mengatasi mahalnya harga pupuk kimia dengan membuat pupuk sendiri 

yaitu pupuk organik (kompos) yang sangat membutuhkan biaya sangat sedikit 

dengan kualitas yang tidak kalah dengan pupuk kimia bahkan lebih baik dari pupuk 

kimia. 

 

3. Kesan dan Pesan 

a. Kesan 

Kesan penulis dari pengalaman yang diperoleh dari  ini adalah Mahasiswa  

disini disambut baik Pihak desa dan masyarakat sekitar. Berkat doa dan bantuan 

masyarakat sekitar yang ikut berperan aktif  kami dapat melaksanakan  Terpadu di 

Desa Kalidawir dengan lancar dan sesuai program kerja yang telah direncanakan. 

dapat berjalan dengan lancar. 

Menjadi pengalaman berharga bagi Saya bagaimana cara bermasyarakat dan 

bersosial terhadap semua kalangan, serta sambutan dan segala bentuk bantuan yang 

telah di berikan untuk tim mulai dari izin yang di berikan bapak kepala desa dan 

bantuan para perangkat perangkatnya, bapak RT dan RW yang memberikan 

kebebasan selama mengabdi di lingkunganya untuk berkreatifitas, serta sambutan 

untuk tim dari para warga yang senantiasa membantu dengan antusiasnya. 

Ucapan terimakasih dan rasa syukur akan selalu mengalir untuk Desa 

Kalidawir, para warga, keluarga besar  Terpadu Desa Kalidawir, serta pihak-pihak 

yang ikut serta dalam pelaksanaan  ini. Karena dengan usaha, semangat, dan doa,  

Terpadu Desa Kalidawir dapat terlaksana dengan baik. Semoga apa yang telah 

kami lakukan dapat memberikan inspirasi, manfaat, dan perubahan yang positif 

bagi semua pihak yang terlibat. 

 

b. Pesan 

Saya sangat berharap program kerja dan kegiatan  dari tim di desa Kalidawir 

ini berjalan terus menerus tidak hanya sampai  ini berakhir. Sehingga dari program 

kerja dan kegiatan seperti memilah sampah dan pembuatan kompos 

bisabiasdapatkan hasil baik itu barupa materi ataupun berupa hal yang positif. 

Semoga apa yang kami lakukan dari  dari tim ini dapat memberikan manfaat bagi 

desa Kalidawir. 
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Nama  : Lutfiyatul Chaririyah 

Fakultas : FBHIS 

Prodi  : Akuntansi 

Nim  : 162010300051 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESSAY MAHASISWA PENGABDIAN MASYARAKAT DESA KALIDAWIR 

KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO  

1. Latar Belakang Permasalahan 

 Program Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 adalah suatu bentuk 

pendidikan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dalam pengabdian ini 

mahasiswa diberikan pengalaman belajar untuk hidup di tengah-tengah 

masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengidentifikasi serta 

menangani masalah-masalah pembangunan yang dihadapi. 

Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo merupakan salah satu implikasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu 

pengabdian masyarakat.  bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi suatu 

pengalaman belajar yang baru untuk menambah pengetahuan, kemampuan, dan 

kesadaran hidup bermasyarakat. Bagi masyarakat sasaran, kehadiran mahasiswa 

diharapkan mampu memberikan motivasi dan inovasi dalam bidang 

pembangunan. Hal ini selaras dengan fungsi perguruan tinggi sebagai agen 

pembaharuan. Oleh karena itu, mahasiswa harus dapat bertindak sebagai 

jembatan (komunikator) dalam proses pembangunan dan penerapan IPTEK pada 

khususnya.  yang dilaksanakan harus memenuhi empat prinsip, yaitu dapat 

dilaksanakan (feasible), dapat diterima (acceptable), berkesinambungan 

(sustainable) dan partisipatif. Secara garis besar tahap pelaksanaan  terbagi atas 3 

tahap yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi, pelaporan 

dan tindak lanjut. Pada tahap pelaporan, laporan yang dibuat terdiri atas dua 

jenis laporan yaitu, laporan kelompok yang disusun oleh kelompok mahasiswa 

dan laporan individu yang disusun oleh satu orang mahasiswa. Observasi 

dilakukan dengan metode: (1) tanya jawab, (2) dokumentasi, dan (3) melihat ke 

lapangan secara langsung. Berdasarkan hasil observasi maka ditentukan 

program-program kerja kerja  yang akan dilaksanakan meliputi program fisik, 

dan program non fisik. 
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2. Solusi Program Kerja 

Dilihat dari kondisi lingkungan desa Kalidawir maka kami tim  melakukan pelatihan 

dan sosialisasi mengenai pembuatan pupuk kompos, yang kami fokuskan pada warga 

desa Kalidawir dan kompos berskala rumah tangga.  

Dengan harapan dapat mengetahui dengan jelas teknik pembuatan kompos dan 

efektif mikroorganisme. Selain itu, membuka pola pikir warga desa Kalidawir bahwa 

penggunaan pupuk kimia secara berkelanjutan memiliki banyak dampak negatifnya 

daripada positifnya. Memberikan solusi kepada warga desa Kalidawir dalam mengatasi 

mahalnya harga pupuk kimia dengan membuat pupuk sendiri yaitu pupuk organik 

(kompos) yang sangat membutuhkan biaya sangat sedikit dengan kualitas yang tidak 

kalah dengan pupuk kimia bahkan lebih baik dari pupuk kimia. 

3. Kesan dan Pesan 

a. Kesan 

Kesan penulis dari pengalaman yang diperoleh dari  ini adalah Mahasiswa  

disini disambut baik Pihak desa dan masyarakat sekitar. Berkat doa dan bantuan 

masyarakat sekitar yang ikut berperan aktif kami dapat melaksanakan  Terpadu di 

desa Kalidawir dengan lancar dan sesuai program kerja yang telah direncanakan. 

dapat berjalan dengan lancar. Menjadi pengalaman berharga bagi Saya bagaimana 

cara bermasyarakat dan bersosial terhadap semua kalangan, serta sambutan dan 

segala bentuk bantuan yang telah di berikan untuk tim mulai dari izin yang di 

berikan bapak kepala desa dan bantuan para perangkat perangkatnya, bapak RT dan 

RW yang memberikan kebebasan selama mengabdi di lingkunganya untuk 

berkreatifitas, serta sambutan untuk tim dari para warga yang senantiasa membantu 

dengan antusiasnya. 

Ucapan terimakasih dan rasa syukur akan selalu mengalir untuk desa 

Kalidawir, para warga, keluarga besar  Terpadu desa Kalidawir, serta pihak-pihak 

yang ikut serta dalam pelaksanaan  ini. Karena dengan usaha, semangat, dan doa,  

Terpadu desa Kalidawir dapat terlaksana dengan baik. Semoga apa yang telah kami 

lakukan dapat memberikan inspirasi, manfaat, dan perubahan yang positif bagi 

semua pihak yang terlibat. 

b. Pesan 

Saya berharap kegiatan dan program yang kami laksanakan di desa Kalidawir 

dapat bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Program dan kegiatan yang 

telah terlaksana diharapkan akan terus berkelanjutan, tidak berhenti saat kegiatan -T 

ini berakhir. Untuk warga desa Kalidawir saya harap saling bekerjasama untuk 

memajukan desa Kalidawir agar menjadi contoh yang baik bagi desa/kelurahan 

yang lainnya. Karena desa Kalidawir memiliki masyarakat desa yang sangatlah luar 

biasa kompak dan dalam mengembangkan potensi desa Kalidawir. 
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Saya berharap untuk teman-teman -T desa Kalidawir tetap menjaga tali 

silaturrahmi meski sudah tidak bersama-sama lagi. Semoga apa yang kita alami 

bersama baik itu rintangan maupun dukungan dapat diambil sisi positifnya. 
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Nama  : Moch. Fani Rafael 

Fakultas : FBHIS 

Prodi  : Akuntansi 

Nim  : 162010300215 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

ESSAY MAHASISWA PENGABDIAN MASYARAKAT DESA KALIDAWIR 

KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO  

1. Latar Belakang 

Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 merupakan suatu sarana atau 

media penyalur bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang 

didapatkan secara teori di perguruan tinggi pada lingkungan masyarakat.  juga 

merupakan sebuah bentuk pengabdian mahasiswa pada masyarakat yang 

diharapkan dapat mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk menerima dan 

bahkan menerapkan keahlian yang didapat dari masyarakat. Sehingga  

diharapkan dapat membantu memecahkan masalah yang ada di masyarakat 

dengan cara mengoptimalkan sumber daya yang ada.  

Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 merupakan salah satu mata 

kuliah di perguruan tinggi sehingga mahasiswa wajib untuk melaksanakannya. 

Dalam kegiatan  ini, mahasiswa diharuskan untuk melakukan semua tugas yang 

merupakan kegiatan akademik dalam wujud kegiatan langsung oleh mahasiswa 

di lingkungan masyarakat datau lembaga. Sehingga mahasiswa dapat 

meningkatkan dan mengembangkan profesionalitasnya untuk memperbaharui 

tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kegiatan penelitian mahasiswa 

ialah meneliti dan merumuskan masalah yang kompleks, serta menelaah potensi 

dan kelemahan yang ada dalam masyarakat maupun sekolah. Adanya 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, mahasiswa dituntut 

untuk mampu mengimplementasikan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi agar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, ilmu-ilmu 

yang didapat secara teori di perguruan tinggi diharapkan dapat diaplikasikan di 

lapangan, mengingat ilmu pengetahuan secara teori saja belum mampu untuk 

memberikan gambaran yang nyata apabila belum diaplikasikan di lapangan.  

Melalui kegiatan  ini, mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar dan 

bekerja dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik sebagai wujud 
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dari penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.  juga diharapkan menjadi 

pendorong pengembangan riset terapan secara mutualistik dalam rangka 

membantu menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Kegiatan  diharapkan 

dapat mengembangkan kepekaan rasa, kognisi sosial mahasiswa, serta 

kepedulian terhadap sesama manusia. Bagi pemerintah daerah dan masyarkat 

setempat, kegiatan  dapat membantu dalam mempercepat proses pembangunan 

serta membentuk kader penerus kegiatan pembangunan. Kegiatan  yang kami 

lakukan berlokasikan di Desa Kalidawir, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo. 

2. Solusi Program Kerja 

Dilihat dari kondisi lingkungan desa Kalidawir maka kami tim  melakukan pelatihan 

dan sosialisasi mengenai pembuatan pupuk kompos, yang kami fokuskan pada warga 

desa Kalidawir dan kompos berskala rumah tangga.  

Dengan harapan dapat mengetahui dengan jelas teknik pembuatan kompos dan 

efektif mikroorganisme. Selain itu, membuka pola pikir warga desa Kalidawir bahwa 

penggunaan pupuk kimia secara berkelanjutan memiliki banyak dampak negatifnya 

daripada positifnya. Memberikan solusi kepada warga desa Kalidawir dalam mengatasi 

mahalnya harga pupuk kimia dengan membuat pupuk sendiri yaitu pupuk organik 

(kompos) yang sangat membutuhkan biaya sangat sedikit dengan kualitas yang tidak 

kalah dengan pupuk kimia bahkan lebih baik dari pupuk kimia. 

3. Kesan dan Pesan 

a. Kesan 

Kata yang paling tepat untuk saya ucapkan ialah syukur Alhamdulillah pada 

Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya saya dapat melaksanakan  Terpadu di 

desa Kalidawir dengan lancar dan sesuai yang telah direncanakan. Desa 

Kalidawir merupakan tempat dimana saya mendapatkan banyak hal baru, ilmu 

baru, dan kenangan yang akan selalu teringat. Saya banyak belajar dalam 

memahami keadaan, belajar dalam menghargai orang lain, belajar dalam 

menjalani hidup mandiri dan serba terbatas, belajar dalam memahami dan 

menghormati budaya yang berkembang di lingkungan setempat, belajar dalam 

menyesuaikan diri dengan keadaan yang sebelumnya yang berbeda dengan 

keadaan pada saat itu. 

Sejak pertama saya dan kelompok datang di desa  kami diberikan sambutan 

baik dari Kepala Desa Kalidawir serta jajaran nya. Kami pun di fasilitasi rumah 

di desa Kalidawir untuk kami tempati selama kami melakukan  di desa 

Kalidawir. Rumah tersebut terletak di RT 12 yang di pimpin oleh oleh Bapak RT 
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yang bernama Bapak . Beliau pun juga sangat ramah kepada saya dan kelompok 

-T. 

Di desa Kalidawir ini saya mendapat keluarga baru, sahabat baru, teman baru, 

dan mengenal orang-orang baru yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat. 

Setiap individu pasti memiliki kepribadian masing-masing. Sifat saling menjauh, 

mementingkan diri sendiri, tidak memperdulikan orang lain, namun di tempat ini 

juga telah merubah semua itu. Disini kita berjalan beriringan, berjuang bersama, 

dan saling memberikan dorongan dalam keadaan apapun. 

Ucapan terimakasih dan rasa syukur akan selalu mengalir untuk desa 

Kalidawir, para warga, keluarga besar  Terpadu desa Kalidawir, serta pihak-

pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan  ini. Karena dengan usaha, semangat, 

dan doa,  Terpadu desa Kalidawir dapat terlaksana dengan baik. Semoga apa 

yang telah kami lakukan dapat memberikan inspirasi, manfaat, dan perubahan 

yang positif bagi semua pihak yang terlibat. 

b. Pesan 

Saya berharap kegiatan dan program yang kami laksanakan di desa Kalidawir 

dapat bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Program dan kegiatan 

yang telah terlaksana diharapkan akan terus berkelanjutan, tidak berhenti saat 

kegiatan -T ini berakhir. Untuk warga desa Kalidawir saya harap saling 

bekerjasama untuk memajukan desa Kalidawir agar menjadi contoh yang baik 

bagi desa/kelurahan yang lainnya. Karena desa Kalidawir memiliki masyarakat 

desa yang sangatlah luar biasa kompak dan dalam mengembangkan potensi desa 

Kalidawir. 

Saya harap untuk teman-teman -T desa Kalidaiwir tetap menjaga tali 

silaturrahmi meski sudah tidak bersama-sama lagi. Semoga apa yang kita alami 

bersama baik itu rintangan maupun dukungan dapat diambil sisi positifnya. 
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Nama  : Dewi Ayu Lailiyati 

Fakultas : FBHIS 

Prodi  : Administrasi Publik 

Nim  : 162020100119 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESSAY MAHASISWA PENGABDIAN MASYARAKAT DESA KALIDAWIR 

KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO  

1. Latar Belakang 

Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 merupakan salah satu mata 

kuliah di perguruan tinggi sehingga mahasiswa wajib untuk melaksanakannya. 

Di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo terdapat beberapa macama  yang di 

tawarkan kepada mahasiswanya. Macam-macam  tersebut yaitu  Pencerahan dan  

Terpadu. Bedanya dari kedua program tersebut adalah waktu pelaksanaannya. 

Dan pada kesempatan ini pula saya mengambil program  Terpadu yang 

dilaksankan 2 bulan dari bulan 1 Agustus 2019 hingga 6 oktober 2019. Dalam 

kegiatan  ini, mahasiswa diharuskan untuk melakukan semua tugas yang 

merupakan kegiatan akademik dalam wujud kegiatan langsung oleh mahasiswa 

di lingkungan masyarakat atau lembaga. Sehingga mahasiswa dapat 

meningkatkan dan mengembangkan profesionalitasnya untuk memperbaharui 

dan mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kegiatan 

penelitian mahasiswa ialah meneliti dan merumuskan masalah yang kompleks, 

serta menelaah potensi dan kelemahan yang ada dalam masyarakat maupun 

sekolah. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, 

mahasiswa dituntut untuk mampu mengimplementasikan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.  

Oleh karena itu, ilmu-ilmu yang didapat secara teori di perguruan tinggi 

diharapkan dapat diaplikasikan di lapangan, mengingat ilmu pengetahuan secara 

teori saja belum mampu untuk memberikan gambaran yang nyata apabila belum 

diaplikasikan di lapangan. Dalam kesempatan ini Bapak Kepala Desa juga 

memperkenalkan semua perangkat desanya. Seusai menemui Bapak Kepala 

Desa kami melakukan pendekatan terhadap warga desa Sukorejo supaya kami 

terbiasa dengan warga sekitar, dan mendapatkan informasi tentang Desa 

Kalidawir Program Kerja  Terpadu 2019, kami tim ini terfokus di Desa 
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Kalidawir, karena program kerja kami yang bertujuan untuk pengelolaan limbah 

sampah menjadi produk guna. 

2. Solusi Program Kerja 

Dilihat dari kondisi lingkungan desa Kalidawir maka kami tim  melakukan pelatihan 

dan sosialisasi mengenai pembuatan pupuk kompos, yang kami fokuskan pada warga 

desa Kalidawir dan kompos berskala rumah tangga.  

Dengan harapan dapat mengetahui dengan jelas teknik pembuatan kompos dan 

efektif mikroorganisme. Selain itu, membuka pola pikir warga desa Kalidawir bahwa 

penggunaan pupuk kimia secara berkelanjutan memiliki banyak dampak negatifnya 

daripada positifnya. Memberikan solusi kepada warga desa Kalidawir dalam mengatasi 

mahalnya harga pupuk kimia dengan membuat pupuk sendiri yaitu pupuk organik 

(kompos) yang sangat membutuhkan biaya sangat sedikit dengan kualitas yang tidak 

kalah dengan pupuk kimia bahkan lebih baik dari pupuk kimia. 

3. Kesan dan Pesan 

a. Kesan 

Rasa syukur yang dapat saya lantunkan karena semua program kerja dapat 

terselenggara, meskipun masih ada hambatan yang menentang tim namun 

dengan persatuan tenaga dan fikiran kita dapat melewati semua dengan lancar. 

Sebelumnya sempat tergesit dibenak saya kita takan bisa bersatu tapi saya salah 

dan dengan adanya perbedaan justru dapat memberikan warna pada kehidupan 

kita. 

Dengan adanya  saya mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman. 

teman-teman yang selalu membimbing saya kearah lebih baik, teman yang selalu 

menegur saya ketika saya salah dan teman yang selalu menghibur saya ketika 

sedih. Dan disini saya dapat belajar bagaimana saatnya saya menjadi anak kecil, 

saatnya saya menjadi remaja dan ada saatnya saya harus belajar menjadi orang 

dewasa. Desa Kalidawir merupakan desa yang hebat bagi saya, antusias 

masyarakat sangatlah besar. 

Desa Kalidawir merupakan tempat dimana saya mendapatkan banyak hal 

baru, ilmu baru, dan kenangan yang akan selalu teringat. Saya banyak belajar 

dalam memahami keadaan, belajar dalam menghargai orang lain, belajar dalam 

menjalani hidup mandiri dan serba terbatas, belajar dalam memahami dan 

menghormati budaya yang berkembang di lingkungan setempat, belajar dalam 

menyesuaikan diri dengan keadaan yang sebelumnya yang berbeda dengan 

keadaan pada saat itu. 
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b. Pesan 

Saya berharap kegiatan dan program yang kami laksanakan di desa Kalidawir 

dapat bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Program dan kegiatan 

yang telah terlaksana diharapkan akan terus berkelanjutan, tidak berhenti saat 

kegiatan -T ini berakhir. Untuk warga desa Kalidawir saya harap saling 

bekerjasama untuk memajukan desa Kalidawir agar menjadi contoh yang baik 

bagi desa/kelurahan yang lainnya. Karena desa Kalidawir memiliki masyarakat 

desa yang sangatlah luar biasa kompak dan dalam mengembangkan potensi desa 

Kalidawir. 

Saya harap untuk teman-teman -T desa Kalidawir tetap menjaga tali 

silaturrahmi meski sudah tidak bersama-sama lagi. Semoga apa yang kita alami 

bersama baik itu rintangan maupun dukungan dapat diambil sisi positifnya. 
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Nama  : Moch. Arif Setiawan 

Fakultas : FPIP 

Prodi  : Psikologi 

Nim  : 162030100115 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESSAY MAHASISWA PENGABDIAN MASYARAKAT DESA KALIDAWIR 

KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO  

1. Latar Belakang 

Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 adalah pengaplikasian secara 

menyeluruh dibidang disiplin ilmu pengetahuan dari teori-teori yang dimiliki 

kedalam sebuah wujud nyata pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya 

Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 mahasiswa diharapkan mampu 

mengaplikasikan dan mendayagunakan ilmu yang sudah didapat di bangku 

perkuliahan ke dalam kehidupan nyta di tengah-tengah kehidupan masyarakat. 

Mahasiswa diharapkan mampu beradaptasi dan berinteraksi sosial dengan 

masyarakat sehingga diharapkan mampu membantu menyelesaikan masalah-

masalah yang terjadi dimasyarakat.  

Dengan demikian Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 merupakan 

implementasi dari salah satu amanat, yaitu Pengabdian pada masyarakat serta 

implementasi dari ilmu pengetahuan yang di dapat selama berada di meja kuliah. 

Karena dimana kegiatan Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 memiliki 

manfaat dan tujuan yang sangat besar bagi kelangsungan kehidupan masyarakat, 

sehingga program Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 akan 

mendapatkan pengetahuan serta pengalaman langsung yang di dapat oleh 

mahasiswa selama mengikuti proses Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 

2019 tersebut. 

Di samping itu Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 dapat 

memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat dalam berbagai bidang ilmu, 

seperti bidang sosial, budaya, bidang keagamaan maupun dalam bidang-bidang 

yang lain sehingga program Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 dapat 

menyentuh langsung dengan masyarakat serta membantu program pemerintah 

daerah. Oleh sebab itu program Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 

dapat memberikan manfaat yang di rasakan secara langsung oleh masyarakat, 
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sehingga program-program yang di lakukan dalam proses Pengabdian 

Masyarakat Desa Kalidawir 2019 dapat memberikan konstribusi dalam 

kehidupan masyarakat setempat karena di mana dari berbagai program yang di 

laksanakan selama menjalankan Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 

adalah program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga 

program tersebut dapat di rasakan secara langsung hasilnya oleh masyarakat itu 

sendiri. 

2. Solusi Program Kerja 

Dilihat dari kondisi lingkungan desa Kalidawir maka kami tim  melakukan pelatihan 

dan sosialisasi mengenai pembuatan pupuk kompos, yang kami fokuskan pada warga 

desa Kalidawir dan kompos berskala rumah tangga.  

Dengan harapan dapat mengetahui dengan jelas teknik pembuatan kompos dan 

efektif mikroorganisme. Selain itu, membuka pola pikir warga desa Kalidawir bahwa 

penggunaan pupuk kimia secara berkelanjutan memiliki banyak dampak negatifnya 

daripada positifnya. Memberikan solusi kepada warga desa Kalidawir dalam mengatasi 

mahalnya harga pupuk kimia dengan membuat pupuk sendiri yaitu pupuk organik 

(kompos) yang sangat membutuhkan biaya sangat sedikit dengan kualitas yang tidak 

kalah dengan pupuk kimia bahkan lebih baik dari pupuk kimia. 

3. Kesan dan Pesan 

a. Kesan 

Syukur Alhamdulillah pada Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya saya dapat 

melaksanakan  Terpadu di desa Kalidawir dengan lancar dan sesuai dengan apa 

yang telah direncanakan. Desa Kalidawir merupakan tempat dimana saya 

mendapatkan banyak hal baru, ilmu baru, dan kenangan yang akan selalu teringat. 

Saya banyak belajar dalam memahami keadaan, belajar dalam menghargai orang 

lain, belajar dalam menjalani hidup mandiri dan serba terbatas, belajar dalam 

memahami dan menghormati budaya yang berkembang di lingkungan setempat, 

belajar dalam menyesuaikan diri dengan keadaan yang sebelumnya yang berbeda 

dengan keadaan pada saat itu. 

Di desa Kalidawir ini saya mendapat keluarga baru, sahabat baru, teman baru, 

dan mengenal orang-orang baru yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat. 

Setiap individu pasti memiliki kepribadian masing-masing. Di tempat ini, kita 

saling menjauh, kita selalu mementingkan diri sendiri, tidak memperdulikan orang 

lain, namun di tempat ini juga telah merubah semua itu. Disini kita berjalan 

beriringan, berjuang bersama, dan saling memberikan dorongan dalam keadaan 

apapun. 
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Semoga apa yang telah kami lakukan dapat memberikan inspirasi, manfaat, dan 

perubahan yang positif bagi semua pihak yang terlibat. 

b. Pesan 

Saya berharap kegiatan dan program yang kami laksanakan di desa Kalidawir 

dapat bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Program dan kegiatan 

yang telah terlaksana diharapkan akan terus berkelanjutan, tidak berhenti saat 

kegiatan -T ini berakhir. Untuk warga desa Kalidawir saya harap saling 

bekerjasama untuk memajukan desa Kalidawir agar menjadi contoh yang baik 

bagi desa/kelurahan yang lainnya. Karena desa Kalidawir memiliki masyarakat 

desa yang sangatlah luar biasa kompak dan dalam mengembangkan potensi desa 

Kalidawir. 

Saya harap untuk teman-teman -T desa Kalidawir tetap menjaga tali 

silaturrahmi meski sudah tidak bersama-sama lagi. Semoga apa yang kita alami 

bersama baik itu rintangan maupun dukungan dapat diambil sisi positifnya. 



52 

 

 

Nama  : Candra Surya Pratama 

Fakultas : FBHIS 

Prodi  : Hukum 

Nim  : 162040100030 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESSAY MAHASISWA PENGABDIAN MASYARAKAT DESA KALIDAWIR 

KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO  

1. Latar Belakang 

Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 merupakan wadah bagi 

mahasiswa dalam menerapkan ilmu – ilmu yang diperoleh dari Perguruan Tinggi 

di masyarakat. Pelaksanaan  sebagai wahana pengabdian masyarakat diharapkan 

juga dapat mengembangkan kemampuan praktis mahasiswa dalam menyerap 

keahlian yang ada dimasyarakat. Sehingga  diharapkan mampu membantu 

menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat dengan mengoptimalkan sumber 

daya yang ada. Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019 yang lahir dari 

proses pembangunan, pada hakekatnya merupakan pelaksanaan dari falsafah 

pendidikan nasional, dalam rangka Tri Darma Perguruan Tinggi. 

Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019(  ) juga merupakan salah satu 

mata kuliah dalam perguruan tinggi. Dalam kegiatan ini, mahasiswa melakukan 

segala tugas-tugas yang merupakan penerapan kegiatan akademik yang 

diwujudkan dalam kegiatan langsung oleh mahasiswa di lingkungan masyarakat 

atau lembaga. Harapannya, mahasiswa memperoleh pengalaman yang dapat 

meningkatkan kedewasaan atau profesionalisme untuk memperbaharui dan 

mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik. 

alam kaitannya dengan penelitian, mahasiswa diajak untuk meneliti dan 

merumuskan masalah yang kompleks, menelaah potensi-potensi dan kelemahan 

dalam masyarakat (sekolah) dan merumuskannya. Dengan makin tingginya ilmu 

pengetahuan dan teknologi, maka mahasiswa dituntut untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan agar dapat berdaya dan berhasil guna. Oleh karena itu, teori 

yang didapatkan dari bangku kuliah diharapkan dapat diterapkan di lapangan. 

Pengetahuan teoritis belumlah dapat memberikan gambaran yang konkret jika 

belum diterapkan di lapangan. 
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Pengabdian Masyarakat Desa Kalidawir 2019Pembelajaran Pemberdayaan 

Masyarakat adalah suatu kegiatan intrakurikuler wajib yang memadukan 

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan metode pemberian 

pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa, dalam kegiatan 

pemberdayaan masyarakat.  juga merupakan wahana penerapan serta 

pengembangan ilmu dan teknologi, dilaksanakan di luar kampus dalam waktu, 

mekanisme kerja, dan persyaratan tertentu. Oleh karena itu,  diarahkan untuk 

menjamin keterkaitan antara dunia akademik-teoritik dan dunia empirik-praktis. 

Dengan demikian akan terjadi interaksi sinergis, saling menerima dan memberi, 

saling asah, asih, dan asuh antara mahasiswa dan masyarakat. Melalui  

mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dan bekerja dalam kegiatan 

pembangunan masyarakat sebagai wahana penerapan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Secara lebih nyata,  merupakan media penerapan ilmu pengetahuan dan 

teknologi di masyarakat secara sistematis dalam program pemberdayaan 

masyarakat.  juga diharapkan menjadi pendorong pengembangan riset terapan 

secara mutualistik dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan di 

masyarakat. Kegiatan  diharapkan dapat mengembangkan kepekaan rasa dan 

kognisi sosial mahasiswa. Bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat, 

kegiatan  dapat membantu percepatan proses pembangunan serta membentuk 

kader penerus kegiatan pembangunan. Kegiatan  yang akan kami lakukan di 

Desa Kalidawir, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo. 

2. Solusi Program Kerja 

Dilihat dari kondisi lingkungan desa Kalidawir maka kami tim  melakukan pelatihan 

dan sosialisasi mengenai pembuatan pupuk kompos, yang kami fokuskan pada warga 

desa Kalidawir dan kompos berskala rumah tangga.  

Dengan harapan dapat mengetahui dengan jelas teknik pembuatan kompos dan 

efektif mikroorganisme. Selain itu, membuka pola pikir warga desa Kalidawir bahwa 

penggunaan pupuk kimia secara berkelanjutan memiliki banyak dampak negatifnya 

daripada positifnya. Memberikan solusi kepada warga desa Kalidawir dalam mengatasi 

mahalnya harga pupuk kimia dengan membuat pupuk sendiri yaitu pupuk organik 

(kompos) yang sangat membutuhkan biaya sangat sedikit dengan kualitas yang tidak 

kalah dengan pupuk kimia bahkan lebih baik dari pupuk kimia. 

3. Kesan dan Pesan 

a. Kesan 
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Telah berakhir sudah 2 bulan Tim -T Kel 33 desa Kalidawir melaksanakan 

program  di desa Kalidawir. Banyak hal yang telah terjadi selama 2 bulan ini, 

banyak juga perubahan yang telah terjadi baik bagi mahasiswa  maupun bagi 

masyarakat dan desa Kalidawir. 

Malam terakhir di Kalidawir dihabiskan dengan perpisahan bersama perangkat 

desa. Perpisahan diadakan di Balai desa, yang dimulai pada pukul 7 malam. Acara 

dimulai dengan Sambutan yang dilakukan tim  bersama dengan perangkat desa, dan 

dilanjutkan dengan makan tumpengan, serta dilanjutkan dengan penyampaian kesan 

pesan dari perngkat desa dan warga untuk tim , dan sebaliknya, penyampaian kesan 

pesan dari tim  kepada masyarakat serta perangkat desa. 

Ucapan terimakasih dan rasa syukur akan selalu mengalir untuk desa Kalidawir, 

para warga, keluarga besar  Terpadu desa Kalidawir, serta pihak-pihak yang ikut 

serta dalam pelaksanaan  ini. Karena dengan usaha, semangat, dan doa,  Terpadu 

desa Kalidawir dapat terlaksana dengan baik. Semoga apa yang telah kami lakukan 

dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. 

b. Pesan 

Selama mengikuti  di Desa Kalidawir, kami berusaha memberikan yang terbaik 

berdasarkan tema dan program kerja yang sudah kami susun sebelumnya, utamanya 

dalam penerapan disiplin ilmu di masyarakat. Khususnya terkait dengan 

pemanfaatan dan pengembangan SID bagi kemajuan pembangunan Desa Kalidawir. 

Tentunya dalam pelaksanaan , masih banyak kekurangan yang ditemui. Untuk 

itu kami berharap kritik dan saran dari berbagai unsur baik Pemdes Kalidawir, 

dosen maupun masyarakat sebagai bahan perbaikan dan pengembangan kualitas diri 

kedepannya. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil kegiatan, pengamatan, dan pelaksanaan program 

Pengabdian Masyarakat di desa Kalidawir.  

Maka kami mengambil beberapa kesimpulan, yaitu: 

 

1. Program kerja pemilihan sampah organik dan unorganik tersebut 

merupakan suatu program kerja yang bertujuan untuk memilah sampah antara 

sampah basah dan sampah kering, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya 

menjaga lingkungan terutama mengenai pemanfaatan sampah yang ada 

dilingkungan sekitar guna terciptanya lingkungan yang bersih, nyaman dan 

terhindardari polusi udara yang disebabkan oleh sampah. 

 

2. Program Kerja Pembuatan kompos ini bertujuan membantu pemerintah 

dalam mengelolah dan mengurangi sampah serta menyediakan pupuk organik 

yang murah dan ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan 

sekitarnya. 

 

Program Pengabdian Masyarakat yang telah direncanakan dapat berjalan 

dengan baik, meskipun ada beberapa kendala ,salah satunnya  yaitu minimnya  

bahan yang disediakan oleh pihak RW 01 untuk menyelenggarakan kegiatan 

yang telah direncanakan. Dengan adanya kegiatan Pengabdian Masyarakat 

tersebut dapat  membentuk pribadi  mahasiswa menjadi lebih dewasa,mandiri, 

dan bertanggung jawab dalam menyikapi permasalahan yang ada di lingkungan 

masyarakat dan dapat memahami makna penting kehidupan bermasyarakat. 

 

4.2 Saran 

 

Dengan tujuan untuk memberikan masukan serta partisipasi demi kemajuan 

dalam meningkatkan taraf dan mutu organisasi, kami Mahasiswa Pengabdian 

Masyarakat Tim ini memberikan beberapa saran kepada berbagai pihak yang 

terkait dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini yang diharapkan dapat 

berguna untuk peningkatan mutu dan kualitas semua pihak, antara lain sebagai 

berikut: 
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1. Masyarakat dan Pemerintah Setempat 

a. Diharapkan masyarakat dapat melanjutkan program-program yang telah 

dirintis oleh mahasiswa Pengabdian Masyarakat serta dapat menerapkan 

konsep pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh 

mahasiswa Pengabdian Masyarakat. 

 

b. Dukungan dari warga masyarakat terutama dari remaja sangat kami harapkan 

untuk melaksanakan kegiatan demi kemajuan bersama. Hal tersebut 

bertujuan supaya masyarakat menyadari bahwa kehadiran mahasiswa 

Pengabdian Masyarakat di lokasi Pengabdian Masyarakat bukan merupakan 

sumber dana, melainkan merupakan kelompok kecil yang dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan tenaga yang terbatas.  

 

2. Kesadaran Lingkungan 

a. Kepada masyarakat diharapkan dapat lebih menjaga kebersihan lingkungan 

demi terciptanya lingkungan yang sehat dan menjaga kesehatan keluarga dan 

diri sendiri. 

 

4.3 Rekomendasi dan Tindak Lanjut 

4.3.1 Rekomendasi 

Rekomendasi Agar pelaksanaan Pengabdian Masyarakat lebih baik dan 

sesuai dengan tujuan DRPM Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, perlu 

di perhatikan beberapa rekomendasi yang dapat penyusun berikan setelah 

melaksanakan Pengabdian Masyarakat adalah sebagai berikut: 

 

1. Dalam mempersiapkan kegiatan Pengabdian Masyarakat diharapkan 

pihak DRPM memberikan pembekalan secara berkala dengan skala 

dua atau tiga kali dengan durasi 2-3 jam kepada mahasiswa dengan 

harapan agar materi dan sosialisasi kegiatan yang di sampaikan bisa 

diterima. Pemberian pembekalan yang di tekankan adalah cara 

berinteraksi dengan masyarakat dan cara bersosialisasi serta toleransi 

terhadap masyarakat. 

2. Rekomendasi yang dapat kami berikan adalah bahwa kedepannya 

lokasi Pengabdian Masyarakat dapat dilaksanakan di desa Kalidawir 

untuk menindak lanjutkan potensi desa yang ada di desa tersebut 

karena desa tersebut memiliki potensi yang besar. Serta ditambahkan 
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uang akomodasi untuk pelaksanaan program kerja tim Pengabdian 

Masyarakat. 

4.3.2 Tindak Lanjut 

Permasalahan yang dapat ditindak lanjuti adalah masalah kebersihan 

lingkungan, agar masyarakat menyadari akan kebersihan lingkungan dan 

terutama pada sampah organik dan unorganik. 
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