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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadiran 

Allah Subhanahu wa ta’ala, karena atas rahmat 

dan karunianya sehingga kegiatan Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) ini hingga penyusunan laporan 

kegiatan kuliah kerja nyata dapat diselesaikan 

dengan baik dan tepat pada waktu yang telah 

ditentukan. Sholawat serta salam kami haturkan 

kepada junjungan kita nabi besar Muhammad 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para 

sahabatnya, yang telah memberikan tauladan baik 

sehingga akal dan fikiran penyusun mampu 

menyelesaikan laporan kuliah kerja nyata (KKN) 

ini. 

Kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) 

merupakan sebuah implementasi dari Catur 

Dharma perguruan tinggi yaitu pembinaan bidang 

keimanan dan akhlakul karimah, penyelenggaraan 

pengembangan Pendidikan dan pengajaran, 

penyelenggaraan penilitian dalam rangka 

pengembangan kebudayaan khususnya ilmu 

pengetahuan, teknologi, Pendidikan, dan seni 

serta meningkatkan dan memperdalam penelitian 

ilmu agama islam sebagai upaya mendapatkan 

kebenaran untuk diamalkan, Penyelenggaraan 

pengambdian pada masyarakat. Hal tersebut 

merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh 

mahasiswa dalam menempuh program 



 

 

iv 
 

Pendidikan S1 yang telah ditetapkan oleh pihak 

akademik. Dengan demikian mahasiswa wajib 

melaksanakan kuliah kerja nyata dan menyusun 

laporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. 

Kegiatan yang telah diprogramkan dapat 

dilaksanakan dengan baik atas kerja sama dari 

berbagai pihak, terutama aparat Desa dan 

masyarakat Desa Dukuhtengah. 

Dengan adanya program kerja di bidang 

ekonomi seperti UMKM desa Dukuhtengah 

meliputi Re-Branding label produk asli Dukuh 

Tengah, Re-Branding Kampung Kelor atau 

Gerakan Penanaman 100 Kelor, dan Pemasagan 

Reklame untuk Pemasaran. Dari ketiga program 

kerja ini, kelompok 14 Desa Dukuh Tengah 

Kecamatan Buduran  Kabupaten Sidoarjo berhasil 

menyalurkan semua program kerja berjalan 

dengan baik dan benar sesuai target yang 

ditentukan. 

Re-Branding Ulang Label yang bekerja 

sama dengan Pelaku Usaha RATU LEMU oleh 

Ibu Mariama ini karena Pelaku usaha mengaku 

bahwa label sebelumnya tidak memiliki desain 

paten (permanent) itu mengakibatkan produk dari 

ibu mariama ini kurang diminati.  Kemudian 

“Gerakan Penanaman 100 Kelor” ini dilakukan di 

balai desa Dukuh Tengah karena di balai desa 

memiliki lahan yang cukup untuk ditanami kelor 
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dan juga adanya gerakan ini adalah selain 

bertujuan untuk mengangkat potensi nama 

kampong kelor, juga untuk mendukung UMKM 

di desa Dukuh Tengah. Dan yang terakhir adalah 

pemasangan banner UMKM sekaligus Penutup 

dari KKN-Terpadu kelompok 14 ini dilaksanakan 

di balai desa Dukuhtengah yang bertujuan untuk 

meningkatkan potensi desa dan meminimalisir 

kendala kendala sebagai pelaku usaha. 

Laporan Kuliah kerja nyata ini, kami susun` 

berdasarkan apa yang telah kami jalankan selama 

melaksanakan KKN di Desa Dukuhtengah 

Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang 

dilaksanakan selama  2 Bulan yaitu, mulai 

tanggal 1 Agustus hingga 6 Oktober 2019. 

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan 

terimakasih kepada pihak-pihak yang telah 

banyak membantu dalam pelaksanaan dan 

penyusunan laporan kegiatan kuliah kerja nyata 

(KKN) diantaranya :  

1. Drs. Hidayatullah, M.Si selaku Rektor 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 

2. Boy Isma Putra, ST., M.T selaku Dosen 

Pembimbing Lapangan (DPL). 

3. Seluruh panitia KKN-T 2019. 
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4. Kepala Desa beserta staf yang telah 

mendukung semua program yang 

dijalankan. 

5. Masyarakat Desa Dukuh Tengah 

Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo 

yang juga ikut berpartisipasi dalam 

pelaksanaan KKN.  

6. Serta pihak-pihak lain yang telah 

membantu dari pelaksanaan KKN hingga 

tersusunnya laporan ini. 

Dalam penyusunan laporan ini kami 

menyadari masih banyak kekurangan baik dari 

segi susunan serta cara penulisan laporan ini, 

karenanya saran dan kritik yang sifatnya 

membangun demi kesempurnaan laporan ini 

sangat kami harapkan. 

Akhirnya, semoga laporan ini bisa 

bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya 

dan juga bermanfaat bagi penyusun pada 

khususnya. 

Sidoarjo, 06 Oktober 2019 

 

 

Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Profil Desa 

Desa Dukuhtengah merupakan desa 

yang bertempat di kecamatan Buduran 

Kabupaten Sidoarjo. Batas Utara yaitu Desa 

Gemurung / Kwangsang, Batas Selatan yaitu 

Desa Prasung, Batas Timur dan Barat adalah 

Desa Damarsih dan Desa 

Banjarsari.Dukuhtengah memiliki 33 Rukun 

Tetangga (RT). Desa ini merupakan Desa 

Berkembang karena letaknya tidak jauh dari 

kota Sidoarjo. Potensi-Potensi Alam maupun 

UMKM di desa Dukuhtengah seperti : 

Peternak Lele Mujaer Patin dan Gurami, 

Peternak Bebek Petelur, Bebek dan Ayam 

Potong, Kerupuk Ikan, The Kelor/moringa, 

Pengusaha Telur Asin serta Pengepul Udang. 

Masyarakat Dukuhtengah Sebagian bahkan 

bisa dibilang Mayoritas sebagai Petani dan 

Peternak dan juga pembisnis Peternakan. 

1.2 Analisis Permasalahan  

Desa Dukuhtengah merupakan desa 

yang bertempat di kecamatan Buduran, 

terdiri atas 33 Rukun Tetangga. Banyaknya 

Rukun Tetangga yang dimiliki desa 

menandakan banyak pula masyarakat yang 

bertempat di desa Dukuh Tengah. Hal ini 
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menyebabkan semakin berkurangnya lahan 

untuk masyarakat dapat bercocok tanam, dan 

warga menjadi kesulitan untuk usahanya. 

Kedatangan mahasiswa KKN-T di desa 

Dukuh Tengah sangatlah di sambut dengan 

baik oleh masyarakat maupun perangkat 

desa. Dengan kedatangan mahasiswa KKN-

T desa sangatlah berharap untuk dapat di 

carikan solusi agar masyarakat dapat 

meningkatkan potensi-potensi yang ada 

disana. Selain itu, dengan kehadiran 

mahasiwa KKN-T diharapkan dapat 

melakukan penghijauan di desa Dukuh 

Tengah agar desa tetap dapat terlihat asri 

meskipun sudah banyak rumah-rumah warga 

yang memangkas lahan hijau di desa Dukuh 

Tengah. 

Tidak hanya itu, permasalahan yang 

kami analisis selama melakukan observasi di 

desa Dukuh Tengah yaitu banyaknya 

UMKM dan kendalanya mayoritas sama 

yaitu dalam pemasaran. Setiap Pelaku usaha 

yang kami datangi mengaku bahwa 

pelanggan atau konsumen dalam usahanya 

adalah tetap sama dan tidak berkembang. 

Hal ini membuat pelaku usaha kesulitan 

dalam memasarkan produknya. Ditambah 

Pihak Pemerintah Desa (BUMDES) belum 
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jalan, jadi warga (pelaku usaha) bekerja 

secaa mandiri dan tanpa bantuan Pemerintah 

Desa. Pihak desa sangat berharap mahasiswa 

KKN-T yang datang di desa Dukuh Tangah 

dapat sedikit merubah pola pikir warga 

setempat terumata yang pelaku usaha untuk 

bisa mengembangkan potensi-potensi yang 

ada. 
 

Adapun permasalahan lain yang kami 

temukan di desa Dukuh Tengah yaitu 

Adanya plakat “Kampung Kelor” dan 

anehnya tidak ada tumbuhan kelor sama 

sekali. Itu dikarenakan Kurangnya kesadaran 

warga untuk melakukan penghijauan di desa 

tersebut. Hadirnya tim KKN-T diharapan 

dengan adanya “Gerakan Penanaman 100 

Kelor” selain untuk memperbanyak 

tumbuhan kelor yaitu untuk meningkatkan 

potensi di Kampung Kelor.  

 

1.3 Rencana Program Kerja yang 

Ditawarkan 

1.3.1 Pemasaran Hasil Bumi dan Potensi 

Desa 

Program kerja utama KKN-T 

Kelompok 14 di Desa Dukuhtengah 

ini adalah pemasaran hasil bumi dan 

potensi Desa. Kami memilih focus 

dengan program kerja tersbeut 
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dikarenakan potensi yang terdapat di 

Desa Dukuhtengah sangatlah 

bergama, namun memiliki 

permasalahan pada bagian 

pemasarannya. Sehingga kami KKN-T 

Kelompok 14 bermaksud untuk 

memecahkan permasalahan yang 

terjadi di Dukuhtengah melalui 

realisasi program kerja kami, baik dari 

segi pemasaran maupun mengangkat 

potensi desa dukuhtengah yang akan 

kami jabarkan sebagaimana berikut : 

1.3.1.1 Re-Branding Label UMKM Olahan 

Kelor dan Kerupuk Ikan 

Program kerja ini salah satu 

bentuk dari program kerja kami dalam 

ranah pemasaran, yang bekerja sama 

langsung dengan Ibu Mariama 

Produsen dari RATU LEMU yang 

terdiri dari produk Kerupuk Ikan dan 

Teh Moringa/Kelor. Awalnya Ibu 

Mariama menyampaikan bahwa label 

sebelumnya belum paten (permanent). 

Jadi tim KKN-T memutuskan untuk 

menjadikan program kerja dengan 

mematenkan label dari RATU LEMU 

ini. Dan diharapkan label yang dibuat 

tim KKN-t bisa mempermudah 

usahanya, bisa menambah lebih 
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banyak konsumen, dan tidak perlu 

ganti-ganti label seperti sebelumnya. 

1.3.1.2 Re-Branding Kampung Kelor 

melalui Gerakan Penanaman 100 

Kelor 

Program kerja ini kami rancang 

guna mengangkat potensi desa 

dukuhtengah, dalam sisi lain selain 

untuk menghijaukan desa, adalah agar 

sematan Kampung Kelor tidak mati. 

Bagaimana tidak? Desa ini terkenal 

dengan julukannya sebagai “Kampung 

Kelor” tapi pohon kelor yang tersedia 

sangatlah minim sehingga tidak 

menunjukkan potensi yang ada. Oleh 

karea itu Tim KKN-T kelompok 14 

membuat Gerakan Penanaman 100 

Kelor untuk warga agar bisa 

membantu dalam meningkatkan 

potensi, membantu para pelaku usaha 

kelor dan mensupport UMKM di desa 

Dukuh Tengah ini. 

1.3.1.3 Pemasaran Offline Produk Olahan 

Kelor Melalui Kegiatan Pameran 

Produk Unggulan UMKM 

Kecamatan Buduran 

Program kerja dalam ranah 

pemasaran ini kami susun berdasarkan 
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kondisi lapangan, dimana saat itu ada 

peluang untuk memasarkan hasil 

produk UMKM Dukuhtengah dalam 

pameran se-Kecamatan Buduran yang 

dilaksanakan di Mall Ramayana-

Sidoarjo. 
 

1.3.1.4 Branding Desa Melalui Pemasangan 

Baliho di Jalan Utama Desa 

Program kerja yang berkaitan 

dengan potensi desa serta pemasaran 

ini kami tuangkan dalam bentuk 

baliho yang berisikan informasi 

mengenai berbagai macam UMKM 

yang ada di Desa Dukuhtengah, serta 

pembuatan Denah Desa guna 

mempermudah warga dari luar daerah 

untuk lebih mengenal Des 

Dukuhtengah. 

1.3.1.5 Pemasaran Online Produk Olahan 

Kelor Melalui Ig Info Sidoarjo 

Program kerja selajutnya dalam 

ranah pemasaran ini kami rancang 

guna memperluas cakupan pemasaran 

produk hasil olahan kelor dari 

Dukuhtengah dengan cara kami 

menggaet relasi dengan pihak “Info 

Sidoarjo, yang mana kita ketahui 

bahwa akun tersebut memiliki 
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feedback yang bagus khususnya untuk 

wilayah Sidoarjo dan sekitarnya. 

1.3.1.6 Peliputan Redaksi Jawa Pos 

Mengenai “Varian Baru Olahan 

Wedang Kelor” 

 Program kerja berikutnya 

sekaligus yang terahir yakni 

memasarkan produk olahan kelor 

dalam bentuk wedang kelor dengan 

varian rasa baru “rasa lemon”. Yang 

mana kami bekerjasama dengan pihak 

Jawa Pos untuk mempublish hasil 

karya dari anggota KKN-T Kelompok 

14 beserta pelaku usaha produk olahan 

kelor di Desa Dukuhtengah. 
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BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM KKN 

 

2.1 Pencapaian Program KKN 

Sebelum pelaksanaan KKN 

berlangsung, kelompok kami menyusun 

struktur keanggotaan yang berfungsi untuk 

kedudukan, kedisiplinan dan pembagian 

tugas yang merata dan dapat lebih mudah 

untuk mengkoordinir kelompok. Untuk 

selanjunya kelompok diharuskan menyusun 

matriks program kerja. Di dalamnya berisi 

detail kegiatan, pihak mana saja yang ikut 

andil dalam kegiatan tersebut yang dilakukan 

setiap pekannya. Dari matriks tersebut, 

semua program kerja yang kami rencanakan 

bisa terlaksana walaupun tidak sesuai dengan 

jadwal dikarenakan beberapa factor, salah 

satu faktornya adalah keterbatasan waktu 

dan tumpang tindih dengan hari 

kemerdekaan. Dari rincian matriks program 

kerja tersebut, pencapaian dalam 

keberhasilan program kerja dapat dilihat 

pada lembar monitoring dan evaluasi DPL. 

a. Bidang Lingkungan 

Dari pencapaian hasil program kerja 

utama tentang lingkungan yang kami 

laksanakan pada tanggal 15 september 
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setelah melakukan sosialisasi bersama 

Ibu PKK dengan dukungan dari pihak 

perangkat desa dan warga setempat 

melalui kegiatan pelaksanaan Ceremonial 

Gerakan Penanaman 100 Kelor” yang 

mana kegiatan tersebut dibagi mendjadi 2 

yaitu kegiatan pertama kita lakukan 

penanaman sebanyak 30% bibit kelor dan 

kegiatan kedua kita lakukan penanaman 

kembali bibit kelor sebanyak 70% dengan 

mengundang segenap perangkat desa, ibu 

PKK, karang taruna, dan warga setempat. 

Dengan menanam bibit-bibit kelor di 

halaman Balai Desa Dukuhtengah lalu 

memberikan bibit-bibit kelor kepada 

masyarakat yang mengikuti acara 

ceremonial pada akhir kegiatan sebagai 

tanda souvenir mengikuti kegiatan. 
 

b. Bidang Ekonomi 

Pencapaian hasil program kerja yang 

selanjutnya dari tim KKN desa 

Dukuhtengah ini adalah melakukan 2 

program kerja. Program kerja yang 

pertama adalah Re-branding label produk 

kelor dan kerupuk ikan. sewaktu 

dilakukan monitoring oleh Dosen 

Pembimbing lapangan pada minggu ke-

lima. Dari program kerja ini kami 

melakukan kerja sama yang cukup  baik 
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dari pihak ibu PKK, perangkat desa, 

warga masyarakat, karang taruna dan tim 

KKN sehingga tidak mengalami 

hambatan yang cukup serius. 

Dengan hal tersebut rekomendasi 

dari Dosen Pembimbing lapangan untuk 

kelompok kami hanyalah  harus tetap 

semangat untuk melakukan 

pendampingan dalam proses berjalannya 

program kerja hingga selesai. 

Program kerja yang ke-dua adalah 

pemasaran hasil bumi dari desa 

Dukuhtengah. Yang akan kami 

laksanakan pada minggu ke-enam, yang 

mana kami menjalankan pemasaran ini 

dengan melalui sosial media (instagram, 

website, youtube, whatsapp, facebook) 

dan bekerja sama dengan fendor-fendor 

ternama (bangga sidoarjo dan infodarjo). 

Kami juga menjalankan program dengan 

membuat papan reklame potensi UKM 

yang ada di desa Dukuhtengah dengan 

hal itu masyarakat khususnya luar desa 

Dukuhtengah akan tahu potensi-potensi 

yang ada di desa Dukuhtengah. 
 

c. Kegiatan Kemasyarakatan 

Selain dari Program Inti kami tim 

KKN-Terpadu Dukuhtengah melakukan 

kegiatan kemasyarakatan yang bertujuan 
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untuk menyambung tali silaturrahim 

dengan masyarakat desa Dukuhtengah. 

Dalam hal ini kami tim KKN-T 

Dukuhtengah dalam menunjukkan 

partisipasi tersebut dengan cara  

mengikuti Perkumpulan Ibu PKK, Rapat 

Desa, Pengajian dan kerja bakti di balai 

desa. 

Kegiatan tersebut juga 

menyesuaikan dengan kondisi lingkungan 

masyarakat di desa Dukuhengah dimana 

dalam lingkungan tersebut kita dari tim 

KKN-T Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo menginginkan kerjsama yang 

baik dari Tim KKN-T dan Masyarakat 

desa Dukuh tengah. Hal tersebut yang 

menjadikan kami dan masyarakat desa 

lebih baik dalam menjalankan program 

kerja. 

Dengan hal tersebut rekomendasi 

dari Dosen Pembimbing lapangan bagi 

kelompok kami diharapkan dapat 

memberikan sesuatu yang dapat menarik 

minat masyarakat dengan dating 

mengikuti kegiatan yang kami 

laksanakan.  
 

d. Gebyar KKN-T 
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Adapun Gebyar yang didakan oleh 

tim KKN-T dan bekerja sama dengan 

KKN Universitas Nahdhatul Ulama 

Sidoarjo dan Universitas Sunan Giri 

Surabaya dengan dibantu oleh Karang 

taruna desa Dukuhtengah adalah sebagai 

berikut :  

1. Lomba Memasak Tingkat Desa 

yang diwakili masing masing RT. 

Adapun yang mengikuti lomba 

ini sebanyak 8 kelompok. 

2. Lomba HUT-RI di RT 03 

Dukuhtengah. Lomba ini dibagi 

menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama 

ditujukan oleh orang Dewasa 

mulai pukul 19.00 sampai selesai. 

Acara berlangsung meriah dan 

banyak warga desa yang 

berpartisipasi untuk lomba ini. 

Sesi yang kedua ditujukan untuk 

anak-anak RT 03 dan RT 02. 

Acara ini berlangsung mulai 

pukul 08.00 dan dilanjut oleh 

lomba untuk teman teman KKN 

Universitas Nahdlatul Ulama 

Sidoarjo, Universitas Sunan Giri, 

dan Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo untuk memeriahkan 

acara yang terakhir. 
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3. Jalan Sehat dan Karnaval Desa. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada 

tanggal 1 september 2019 di balai 

desa Dukuhtengah. Dengan 

mengusung Tema “Daur Ulang”. 

Dresscode yang dipakai sangat 

bervariasi. Mulai dari Plastik 

bekas, Botol Bekas, Kantong 

Plastik bekas, Polybag, Karung 

bekas, dan baskom bekas. 

Berdasarkan ketiga kegiatan tersebut 

kami tim KKN-T dari Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo sangat 

mengapresiasi warga desa Dukuhtengah 

atas partisipasinya dalam gebyar KKN-T 

kami. 

 

2.2 Dukungan Yang Diperoleh dan Masalah-

Masalah Yang Dijumpai 

Dalam pelaksanaan KKN-Terpadu 

2019 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 

kami tim KKN-T Kelompok 14 menyusun 

program kerja inti yakni “Pemasaran Hasil 

Bumi dan Potensi Desa” dimana program 

inti tersebut terbagi lagi menjadi beberapa 

macam kegiatan yang berkesinambungan. 

Dalam pelaksanaan program kerja ini tim 

KKN-T selain mendapatkan dukungan dari 

warga setempat, kami juga memiliki 
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hambatan-hambatan yang alhamdulilllah 

mampu kita atasi dengan baik.  

Pihak perangkat Desa Dukuhtengah 

beserta warga memberikan dukungan penuh 

kepada kami. Selain dukungan moril dan 

materil, kami juga mendapat dukungan 

berupa semangat serta motivasi untuk kami 

menggali lebih jauh mengenai potensi yang 

terpendam pada Desa ini. 

Adapun masalah yang kami temui 

khususnya pada beberapa pengusaha UMKM 

adalah sector pemasaran yang masih kurang. 

Cakupan pemasaran hasil dari potensi desa 

maupun UMKM Desa hanya dalam wilayah 

sekitar Desa. Berikut ini adalah wujud 

observasi kami untuk menggali 

permasalahan yang terjadi pada beberapa 

pelaku UMKM desa Dukuhtengah. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Wawancara bersama UMKM Lele, 

Mujaer, Gurame, dan Patin 
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Observasi pertama kami menemui 

Bapak Syafi’I Selaku peternak Lele, Mujaer, 

Gurami dan Patin. Kendala dari hasil dari 

wawancara yang kami lakukan adalah pada 

pemasaran. Bapak Syafi’I mengaku bahwa 

pembeli rata-rata orang yang sama tiap bulan 

dan tidak ada peningkatan.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Wawancara bersama UMKM Olahan 

Kelor dan Ikan 

Bu Mariama adalah Pelaku usaha yang 

mengelola aneka Olahan yang berasal dari 

Kelor. Teh Kelor, Wedang Kelor, Teh Celup 

Kelor, Kerupuk Kelor dan Ikan, dan Masker.  

Itu adalah beberapa olahan yang sudah 

sukses menjadi nilai jual tinggi yang 

diproduksi oleh Bu Mariama. Dalam hal ini 

kendala-kendala dari UMKM ini adalah pada 

bahan baku dan mempatenkan Label produk.  

Observasi selanjutnya kami menemui 

salah satu pengusaha bebek petelur. Dalam 
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perjalanan usahanya, beliau memiliki 

kendala ketika musim karatan (penyakit 

unggas) serta baik/buruknya kondisi cuaca. 

Kedua masalah tersebut menjadi musuh 

terbesar dikarenakan sangat berpengaruh 

pada kelangsungan hidup hewan ternak serta 

kuantitas telur yang dihasilkan. 

Sedangkan untuk masalah pakan, bagi 

beliau tidak terlalu susah karena sudah ad 

acara untuk menanggulangi bau yang 

ditimbulkan dari pakan ternak, sehingga 

tidak menimbulkan polusi udara dan tidak 

mengganggu kenyamanan warga sekitar. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Wawancara bersama UMKM Bebek 

Petelur 

Selanjutnya kami bertemu dengan 

Bapak Suryono selaku Pemilik Koperasi atau 

Penaung UMKM se-Rukun Warga (RW) 

khususnya RW. 02 Desa Dukuhtengah 
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Buduran Sidoarjo. Selain sebagai penanung 

koperasi desa, beliau juga seorang peternak 

ayam petelur. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Wawancara dengan Penaung UMKM 

se-RW 

 

2.3 Deskripsi Hasil Produk dan Kegiatan 

Adapun bentuk dari kegiatan program 

kerja kami selaku tim KKN-T Kelompok 14 

adalah sebagai berikut: 

2.3.1 Re-Branding Label UMKM Olahan 

Kelor dan Kerupuk Ikan 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

      Gambar 2.5 Re-Branding Label Produk 
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Dari yang tidak paten logo dan brand 

produk kerupuk dan minuman kelor dari ratu 

lemu ini kini sudah memiliki logo dan label 

tetap. Kerupuk ikan dengan label dominant 

orange dengan menonjolkan gambar ikan 

sebagai identitas kerupuk ini. Kemudian, 

yang awalnya namanya “wedang kelor”  kini 

menjadi “teh moringa” dan berganti label 

dengan menonjolkan warna hijau sebagai 

identitas kemasan minuman tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Tampilan Baru Kerupuk Ikan 
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Gambar 2.7 Tampilan Baru Wedang Kelor 

2.3.2 Re-Branding Kampung Kelor melalui 

Gerakan Penanaman 100 Kelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Penanaman bibit kelor oleh warga 

setempat 
 

Julukan “Kampung Kelor” 

menjadikanya sebagai salah satu potensi 

yang ada di Desa Dukuhtengah. Melihat 

minimnya potensi akan tumbuhan kelor 

tersebut kami bermaksud mengangkat 

potensi desa melalui gerakan penanaman 100 

kelor. Kegiatan ini dilakukan secara 

seremonial pada tanggal 15 September 2019 

dengan antusisas warga yang cukup besar. 

Selain melakukan peanaman serempak, 

diakhir kegiatan kami juga membagikan 
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bibitan kelor untuk dibawa pulag warga dan 

ditanam diarea rumah masing-masing warga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 2.9 Pembagia bibit kelor 

2.3.3 Pemasaran Offline Produk Olahan 

Kelor Melalui Kegiatan Pameran 

Produk Unggulan UMKM 

Kecamatan Buduran 
 

Salah satu bentuk program pemasaran 

dari kami untuk produk UMKM desa 

Dukuhtengah adalah kami mengikuti kegiatan 

pameran produk unggulan sek-Kecamatan 

Buduran dengan memperkenalkan macam-

macam produk olahan berbahan dasar kelor. 
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Kegiatan pameran ini berlangsung 

selama 3 hari yakni pada tanggal 13 

September – 15 September 2019 yang 

berlokasi di area parkir Mall Ramayana 

Sidoarjo. 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 2.10 Pameran Produk Olahan Kelor 

2.3.4 Branding Desa Melalui 

Pemasangan Baliho di Jalan 

Utama Desa 
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Gambar 2.11 Pemasangan Baliho UMKM 

Dukuhtengah 

 

Pemasangan Baliho berisikan macam-

macam UMKM di desa Dukuhtengah ini 

selain bertujuan untuk proses pemasaran, juga 

bertujuan untuk mengangkat berbagai macam 

potensi yang ada. Selain itu juga sebagai 

bentuk pengenalan untuk wargq luar wilayah 

yang ingin berkunjung ke desa Dukuhtengah 

agar lebih mudah mendapatkan informasi 

mengenai potensi Desa. 
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Gamb

ar 2.12 Pemasangan Banner Reklame UMKM 

Dukuhtengah 
 

Selain baliho mengenai UMKM desa, 

kami juga memasang denah wilayah Desa 

dukuhtengah lengkap beserta informasi 

mengenai pemilik usaha yang dipasang di 

jalan utama desa. 

2.3.5 Pemasaran Online Produk Olahan 

Kelor Melalui Ig Info Sidoarjo 
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Gambar 2.13 Ngobrol santai dengan tim 

@infodarjo mengani potensi UMKM dukuhtengah 

Dalam program kerja pemasaran 

selanjutnya kami membangun relasi dengan 

pihak Info Sidoarjo guna memperluas cakupan 

pemasaran produk hasil olahan kelor dari 

Dukuhtengah. Bentuk pemasaran yang 

dilakukan adalah dengan memposting video 

proses pengolahan wedang kelor dari anggota 

KKN-T Kelompok 14, sembari menambahkan 

caption yang menarik guna mendapatkan 

perhatian dari khalayak khususnya warga 

daerah Sidoarjo dan sekitarnya. 

Postingan dalam akun Ig Info Sidoarjo 

mendapatkan feedback yang sangat positif dari 

para followers, termasuk akun-akun yag 

terkait. 
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Gambar 2.14 pemberitaan / Uploading di  

@infodarjo 

2.3.6 Peliputan Redaksi Jawa Pos 

Mengenai “Varian Baru Olahan 

Wedang Kelor” 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Ngobrol santai dengan tim Redaksi  

JAWA POS 

Varian rasa baru pada wedang kelor 

sebagai bentuk inovasi dari KKN-T Kelompok 

14 mendapat sorotan dari pihak redaksi Jawa 

Pos. sehingga kami berkesempatan untuk 

sekaligus memasarkan produk dari Desa 

Dukuhtengah ini melalui media cetak 
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Gambar 2.16 Pemberitaan di Jawa Pos terkait 

Minuman kelor dengan Varian Rasa  

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

ESSAY ANGGOTA KKN 

 

 

NAMA : AHMAD DZUL AL IRODA  

NIM : 142022000026 

PRODI : ILMU KOMUNIKASI 

 

ESAI INDIVIDU KKN-T  
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Desa Dukuh Tengah, Kec. Buduran, Kab. 

Sidoarjo  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bedasarkan hasil peninjauan yang saya 

lakukan selama KKN di desa Dukuh Tengah, 

kecamatan Buduran – Sidoarjo. Dapat diperoleh 

beberapa gambaran yaitu pelaku usaha sebagai 

berikut : 

a. Peternakan lele, mujair, gurame, udang dan 

patin 

b. Peternakan bebek potong dan telur bebek 

mentah (telur asin by request) 

c. Petermakan ayam 

d. Peternakan kambing dan sapi 

e. Pengolahan kelor dan kerupuk ikan 

Dan dari hasil diskusi satu kelompok 

menghasilkan hasil mufakat untuk 

menitikfokuskan ke usaha pengolahan kelor dan 

kerupuk ikan. Pelaku usaha ini sudah mengolah 

sedemikian rupa tanaman kelor menjadi sebuah 

produk yaitu Moringa dan Wedang Kelor. 

Terdapat beberapa macam olahan seperti wedang 

kelor Moringa, teh celup, dan sedang dalam 

pengembangan body cream dan masker wajah. 

Selain itu pengolahan kerupuk ikan yang dinamai 

Ratu Lemu. Lemu diambil dari akronim Lele 

Mujair. Kedua usaha ini awalnya dilakukan oleh 
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salah satu warga yang bernama Ibu Mariama dan 

sekarang dikelola bersama dengan ibu PKK. 

Kekurangan bahan baku kelor dikarenakan 

lahan serta pemberdayaan yang kurang dari 

pelaku usaha. Terkendala di logo yang selalu 

berubah-ubah dan pemasaran yang hanya 

dilakukan mouth-to-mouth. Ada pun tanaman 

kelor di sekitar desa yang tumbuh hanya di 

beberapa titik yang menyebabkan proses 

pengolahan untuk menjadi sebuah produk 

terhambat.  

B. Gambaran Umum  

Desa Dukuh Tengah merupakan desa yang 

terletak di kecamatan Buduran, kabupaten 

Sidoarjo. Jarak dari kecamatan Buduran ke desa 

Dukuh Tengah estimasi 7 km. dan memiki luas 

48.640 ha dengan wilayah perkampungan, 

persawahan, dan peternakan. 

Batas-batas geografis desa Dukuh Tengah: 

 Utara  : Desa Gemurung/Kwangsang. 

 Selatan : Desa Prasung. 

 Barat : Desa Banjarsari. 

 Timur  : Desa Darmasi. 

Desa Dukuh Tengah terdiri dari 33 RT/6 

RW dengan mayoritas penduduknya adalah 

Peternak dibidang perikanan/kolam. Dari segi 

keyakinan adalah muslim. Dan Nahdhatul Ulama 

menjadi organisasi keagamaan yang menaungi 

kebanyakkan warga sekitar. 
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C. Solusi 

Kendala yang dialami pelaku usaha 

diantaranya soal lahan yang kurang memadai, 

bahan baku kelor, logo yang berganti-ganti dan 

kurang meluasnya pemasaran. Dari kendala 

tersebut saya dan kelompok KKN sudah 

melakukan upaya-upaya sebagai berikut : 

a. Gerakan Penanaman 100 Kelor 

Acara ini diselenggarakan dibalai desa atas 

inisiatif kelompok KKN guna menambah bahan 

baku kelor dan mengajak warga beserta perangkat 

desa agar turut berpartisipasi di kegiatan ini. Di 

akhiri dengan memberikan bibit kelor ke tiap-tiap 

warga yang hadir. 

b. Perijinan Lahan 

Kelompok KKN berdiskusi dengan Kades, 

Carik, dan perangkat lainnya terkait lahan untuk 

penanaman kelor. Dengan hasil lahan yang dapat 

digunakan untuk penanaman kelor di sekitar balai 

desa.  

 

c. Desain Logo 

Dengan logo yang berganti-ganti 

menjadikan kendala pelaku usaha, me-rebranding 

desain adalah upaya yang tepat dilakukan. Logo 

yang didesain saat ini dibuat langsung dari 

kelompok KKN. 

d. Pemasaran 
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Berpartisipasi dalam Bazar UMKM se-

Kecamatan Buduran yang diselenggarakan pada 

tanggal 13-15 september 2019 berlokasi di Mall 

City Plaza Sidoarjo. Membuatkan akun instagram 

khusus usaha-usaha setempat dam menjalin kerja 

sama dengan pihak akun instagram 

@banggasidoarjo dan @infodarjo guna 

memperluas pemasaran melalui media online. 

D. Kesan dan Pesan 

a. Kesan 

Desa Dukuh Tengah tempat dimana saya 

mendapatkan banyak hal baru. Dengan syukur 

sangat mendalam kepada Allah SWT saya 

mendapatkan ilmu, teman, pengalaman yang 

berkesan yang mungkin tidak dapat dilupakan. Di 

tempat ini saya banyak belajar menjadi figur 

pemimpin satu kelompok, belajar tentang kerja 

sama, belajar hidup mandiri, belajar 

menempatkan posisi ditengah ruang lingkup 

masyarakat. 

Di sisi lain menjadikan saya dan satu 

kelompok ini bagian saudara yang lahir dari 

rahim perjalanan KKN. Dan beberapa 

masyarakatnya pun sangat ramah dan membantu 

saya beserta kelompok dalam melaksanakan 

program kerja. Terutama Pak Djunaidi selaku 

PLT Kades Dukuh Tengah, Pak Pi,i selaku 

Kasun, dan Pak Assegaf selaku Carik yang 
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sangat-sangat membantu khususnya saran dan 

pengarahan yang relevan di setiap kegiatan KKN. 

b. Pesan 

Semoga dengan adanya kegiatan KKN ini 

senantiasa memberikan dampak positif bagi 

masyarakat Desa Dukuh Tengah terutama di 

sektor UMKM. Dan kedepannya masyarakat 

lebih memanfaatkan teknologi sebagai media 

pemasaran. Untuk kelompok KKN semoga terus 

terjalin silaturahmi baik selama KKN maupun 

setelahnya, terakhir dari saya mengucapkan 

banyak-banyak terima kasih dan syukur sedalam-

dalamnya untuk semua pihak-pihak dan yang 

mungkin pihak-pihak belum saya sebutkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMA : M. YUDI PURNOMO 

NIM : 16201020172 

PRODI : MANAJEMEN 

 

ESAI INDIVIDU KKN-T  
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Desa Dukuh Tengah, Kec. Buduran, Kab. 

Sidoarjo 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kuliah Kerja Nyata ( KKN ) dapat 

diartikan sebagai integritas secara menyeluruh 

baik dibidang keahlian ataupun ilmu pengetahuan 

sebagai wujud nyata pengabdian langsung kepada 

masyarakat. KKN merupakan program 

perkuliahan yang harus diikuti oleh semua 

mahasiswa yang telah memenuhu persyaratan 

akademik. Mahasiswa dituntut untuk dapat 

mengamalkan ilmu dan mengabdikan diri pada 

masyarakat dengan membuat program kerja. 

Berlokasi didesa Dukuhtengah Kecamatan 

Buduran Kabupaten sidoarjo yang dimulai pada 

01 Agustus 2019 dan berakhir 06 Oktober dengan 

jumlah 13 orang. Pada saat tiba didesa 

Dukuhtengah disambut oleh Bapak Junaidi S.H 

selaku KepDes beserta warga desa.  

Seiring berjalannya waktu kegiatan yang 

kami laksanakan selama didesa Dukuhtengah 

banyak pengalaman dan informasi yang didapat, 

diantaranya sebagian masyarakatnya adalah 

peternak bebek petelur, daging dan ayam petelur, 

peternak ikan lele, ikan patin, ikan bandeng, ikan 

gurame. Selain peternak sebagiannya lagi pemilik 

usaha kerupuk dan olahan kelor.  
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Walaupun desa Dukuhtengah memiliki 

UMKM yang banyak tapi mereka memiliki 

permasalahan yaitu kurangnya pemasaran, tidak 

memiliki label produk yang tetap atau pasti dan 

kuarngnya SDA tanaman kelor padahal desa 

Dukuhtengah memiliki julukan “ KAMPUNG 

KELOR “. Maka dari itu kami berfokus pada 

pembuatan label produk yang paten, meluaskan 

pemasaran dan mengadakan sosialisasi 

penanaman kelor dengan “ Gerakan Penanaman 

100 Kelor “. 

B. Solusi program kerja 

Berdasarkan masalah yang dihadapi oleh 

masyarakat maka program kerja yang kami 

lakukan sebagai berikut:  

1. Memperluas pemasaran 

dengan memanfaatkan media sosial. 

2. Melakukan promosi dengan 

cara melakukan seminar hasil usaha 

masyarakat dengan tujuan menarik minat 

masyarakat luar. 

3. Melakukan penanaman kelor 

dengan tujuan mengembalikan julukan “ 

KAMPUNG KELOR “. Dengan menanam 

bibit kelor dihalaman balai desa dan 

pemberian bibit kelor pada masyarakat. 

Kegiatan-kegiatan tersebut kami lakukan 

untuk menambah jumlah pemasukan masyarakat 

Dukuhtengah. Untuk mencapai prose diatas kami 
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lebih dulu melakukan Observasi dengan Bapak 

Junaidi S.H selaku KepDes. 

C. Kesan dan pesan  

a. Kesan  

Kegiatan KKN ini memberikan saya 

banyak pengalaman mulai dari bertemu dengan 

banyak orang-orang baru dan menyampaikan 

pendapat didepan umum. Selain itu rasa 

kekeluargaan dan kerukunan yang sangat terasa 

meskipun ada suatu konflik kami dapat 

menghadapi dengan kedewasaan. Anggota KKN 

sayapun selalu kompak akan suatu hal seperti 

selalu sharing dan berbagi rasa pasa evaluasi 

kegiatan maupun pribadi. Saya juga dapat 

menerapkan ilmu yang saya dapat perkuliahan 

sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat 

desa Dukuhtengah secara langsung. 

b. Pesan  

Kami berharap kepada masyarakat agar 

bisa melanjutkan program kerja kami dan 

menjadi kader untuk mengelola dan melanjutkan 

program-program yang kami buat setelah kami 

tidak berada disini sidesa Dukuhtengah, Dan 

saya berharap masyarakat agar tetap menjaga 

rasa persaudaraan antar sesama supaya lebih 

solid lagi untuk memajukan desa. 

NAMA  : NIKMATUL MASRUROH 

NIM  : 161020700026 
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PRODI  : TEKNIK INDUSTRI 

 

ESAI INDIVIDU KKN-T  

Desa Dukuh Tengah, Kec. Buduran, Kab. 

Sidoarjo 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bentuk 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh 

mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan 

dan sektoral pada waktu dan daerah 

tertentu.Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya 

berlangsung antara satu sampai dua bulan dan 

bertempat di daerah setingkat desa. Mahasiswa 

diharuskan mampu  merubah cara pandang warga 

didesa tersebut agar lebih mandiri baik di bidang 

perekonomian maupun dibidang kesehatan. KKN 

dinyatakan berhasil jika warga tetap dapat 

melaksanakan program dari mahasiswa KKN 

meski masa waktu KKN sudah selesai dan 

program tersebut dalam berkelanjutan. 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan 

salah satu mata kuliah di perguruan tinggi 

sehingga mahasiswa wajib untuk 

melaksanakannya. Dalam kegiatan KKN ini, 

mahasiswa diharuskan untuk melakukan semua 

tugas yang merupakan kegiatan akademik dalam 

wujud kegiatan langsung oleh mahasiswa di 

lingkungan masyarakat datau lembagai. Sehingga 
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mahasiswa dapat meningkatkan dan 

mengembangkan profesionalitasnya untuk 

memperbaharui daid anujudkan tatanan 

kehidupan masyarakat yang lebih baik.  

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata(KKN) sendiri 

merupakan kegiatan yang wajib dilakukan di 

masa-masa kuliah seperti halnya di kampus 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di kampus 

tercinta ini terdapat tiga macam KKN yang dapat 

dilakukan oleh para mahasiswanya. Terkhusus 

untuk mahasiswa yang aktif bekerja dan juga 

kuliah disini ada KKN-T yaitu Kuliah Kerja 

Nyata Terpadu. Dan disini saya mengikuti KKN-

T yang ada karena saya sendiri adalah seorang 

pekerja. Kelompok KKN-T saya terdapat 17 

orang di dalamnya yang terdiri dari Mas Dzul 

yang mengetuai kelompok 14 ini, kemudian Mas 

Agus, Mas Bagas, Mas Wahyu, Mas Surya, Mas 

Andika, Mas Rizki, Mas Erwin, Mas Yudi dan  

juga terdiri dari 8 orang perempuan yaitu Mbak 

Widya, Mbak Tari, Mbak Mita, Mbak Dewi, 

Mbak Ula, Mbak Riska, Mbak Putri dan Saya 

sebagai Sekretaris 1 dan Publikasi Dokumentasi 

1. 

Melalui kegiatan KKN ini, mahasiswa 

mendapatkan pengalaman belajar dan bekerja 

dalam membangun kehidupan masyarakat yang 

lebih baik sebagai wujud dari penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. KKN juga 
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diharapkan menjadi pendorong pengembangan 

riset terapan secara mutualistik dalam rangka 

membantu menyelesaikan permasalahan di 

masyarakat. Kegiatan KKN diharapkan dapat 

mengembangkan kepekaan rasa, kognisi sosial 

mahasiswa, serta kepedulian terhadap sesama 

manusia. Bagi pemerintah daerah dan masyarkat 

setempat, kegiatan KKN dapat membantu dalam 

mempercepat proses pembangunan serta 

membentuk kader penerus kegiatan 

pembangunan. 

Desa Dukuhtengah, kec. Buduran, kab. 

Sidoarjo adalah desa yang merupakan kawasan 

peternakan dan perikanan yang banyak. Potensi 

yang dimiliki oleh masyarakat di desa 

Dukuhtengah mayoritas warganya membuka 

usaha seperti ternak bebek petelur, ternak lele, 

ternak gurame, ternak kambing dan sapi, dan 

usaha minuman ekstrak daun kelor, kerupuk ikan, 

telur asin, dan ada ternak bebek potong. Sebelum 

kami memulai program kerja KKN Terpadu, pada 

hari pertaman kami KKN Terpadu Kelompok 14 

bertamu di Balai Desa dukuhtengah untuk 

menemui Bapak Jun selaku Kepala Desa guna 

meminta izin untuk melakukan KKN Terpadu di 

Desa Dukuhtegah. Dalam kesempatanini Bapak 

Kepala Desa juga memperkenalkan semua 

perangkat desanya. Seusai menemui Bapak 

Kepala Desa kami melakukan pendekatan 
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terhadap warga desa Dukuhtengah supaya kami 

terbiasa dengan warga sekitar, dan mendapatkan 

informasi tentang Desa Dukuhtengah Program 

kerja utama kami adalah tentang “Pemasaran 

Hasil Bumi Dan Potensi Yang Ada Pada Desa 

Dukuhtengah” dan dilanjutkan dengan program 

kerja kami yang kedua adalah “Ceremonial 

Penanaman 100 Pohon Kelor” yang merupakan 

tindak lanjut dari kendala kurangnya pohon kelor 

sebagai usaha ibu Mariama selaku pemilik 

UMKM Wedang Kelor. Dan proker yang terakhir 

adalah “Re-Branding Label produksi UMKM 

yang ada pada desa Dukuhtengah” 

Disamping menyelesaikan program kerja 

kami yang sudah tersusun sebelumnya, kami pun 

tak lupa bersosialisasi dengan warga desa. 

Terutama pada warga sekitar posko yang kami 

tempati. Kami juga aktif dalam kegiatan desa 

Dukuhtengah, hampir setiap kegiatan yang di 

adakan desa kami selalu meluangkan waktu untuk 

ikut serta di dalam nya dengan tujuan membantu 

pelaksanaan kegiatan dan pihak desa pun 

menyambut kami dengan lapangan dada. 
 

B. Gambaran Umum 

Desa Dukuhtengah merupakan desa yang 

terletak di Kecamatan Buduran, Kabupaten 

Sidoarjo. Jarak dari Desa Dukuhtengah ke 

Kecamatan Buduran adalah 7 km. Desa 

Dukuhtengah memiliki luas 48.640 ha dengan 
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wilayah perkampungan, persawahan , dan 

peternakan.  

Batas-batas Desa Dukuhtengah terdiri dari  

Batas Utara  : Desa Gemurung / Kwangsang 

(Sedati), Kec. Buduran  

Batas  Selatan  : Desa Prasung, Kecamatan 

Buduran 

Batas Barat : Desa Banjarsari, Kecamatan 

Buduran 

Batas Timur  : Desa Damarsi, Kecamatan 

Buduran.  

 Desa Dukuhtengah terdiri dari 33 RT/ 6 

RW dengan penduduk rata-rata sebagian besar 

adalah peternak lele, bebek, dan pemilik usaha 

seperti kerupuk dll. Mayoritas agama yang ada di 

Desa Dukuhtengah adalah Agama Islam dan 

merupakan daerah yang agamis.  
 

C. Solusi Program Kerja 

A. Pemasaran Hasil Bumi Dan Potensi 

Yang Ada Pada Desa Dukuhtengah 
 

a) Sosialisasi dengan Organisasi Karang 

Taruna 

Kelompok KKN-T 14 melakukan kegiatan 

sosialisasi  mengenai Pemasaran Hasil Bumi Dan 

Potensi Yang Ada Pada Desa Dukuhtengah yang 

merupakan langkah awal dari program kerja yang 

kami fokuskan bukan hanya pemerintah desa 

Dukuhtengah saja, melainkan kepada lapisan 
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masyarakat desa seperti jajaran RT dan RW desa 

Dukuhtengah, serta lapisan organisasi desa 

seperti Karang Taruna, IPNU dan IPPNU. 

Dengan harapan dari hasil sosialisasi ini 

diharapkan desa Dukuhtengah lebih terbuka 

dalam sosial media. 

b) Wawancara dengan Pelaku UMKM 

Desa Dukuhtengah 

Kelompok KKN-T 14 melakukan 

wawancara dengan pemilik UMKM seperti 

Bapak Syafi’i selaku pemilik ternak lele, gurame 

dan patin, kemudian mencari informasi dan 

kendala dari pemilik UMKM ternak bebek 

petelur dengan Bapak H. Mujib agar lebih mudah 

dalam mengetahui solusi pemasaran seperti apa 

yang akan kita terapkan pada potensi – potensi 

yang ada pada Desa Dukuhtengah. 

D. Kesan Dan Pesan 

a. Kesan 

Syukur Alhamdulillah pada Allah SWT, 

karena dengan rahmat-Nya saya dapat 

melaksanakan KKN Terpadu di desa Dukutengah 

dengan lancar dan sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan. Desa Dukuhtengah 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, 
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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 Dukuhtengah kami diberikan sambutan 

baik dari Kepala Desa Dukuhtengah serta jajaran 

nya, beliau – beliau ini pun juga sangat ramah 

kepada saya dan kelompok KKN-T. Sangat 

senang juga bisa mendapat teman-teman baru 

bisa mengenal lingkungan baru yang belum 

pernah dikunjungi.  

Merupakan pengalaman yang sangat 

berkesan walaupun hanya selama dua bulan 

itupun hanya dalam pertemuan beberapa kali saja 

tetapi kerja sama yang ada di dalam tim sangat 

kompak. Dan juga ramahnya para warga yang ada 

di Desa Dukuhtengah sangat mendukung adanya 

tim KKN-T disana. Di desa Dukuhtengah 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. 

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 Dukuhtengah dapat 

bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. 

Program dan kegiatan yang telah terlaksana 

diharapkan akan terus berkelanjutan, tidak 

berhenti saat kegiatan KKN-T ini berakhir. Untuk 

warga desa Dukuhtengah saya harap saling 

bekerjasama untuk memajukan desa 

Dukuhtengah agar menjadi contoh yang baik bagi 

desa/kelurahan yang lainnya. Karena desa 

Dukuhtengah memiliki masyarakat desa yang 

sangatlah luar biasa kompak dan dalam 

mengembangkan potensi desa Dukuhtengah.  

Saya harap untuk teman-teman KKN-T desa 

Dukuhtengah 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 : MIFTAKHUL NUR ROCHMA 

NIM : 168820300065  

PRODI : PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 

 

ESAI INDIVIDU KKN-T  

Desa Dukuh Tengah, Kec. Buduran, Kab. 

Sidoarjo 
 

A. Latar Belakang Masalah 

KKN-T 2019 Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo pada pelaksanaannya dibagi menjadi 

beberapa pilihan program kerja yaitu paket 

Ekonomi, Perpustakaan, dan Lingkungan. Pada 

sistem Ekonomi, Mahasiswa diharuskan membuat 

program yang bisa membantu masyarakat dalam 

hal ekonomi. Kemudian Perpustakaan, Kegiatan 

ini mengharuskan mahasiswa membantu 

masyarakat untuk meningkatkan literasi yang ada 

di desa. Dan yang terakhir adalah Lingkungan, 

Program ini terfokus pada tatanan lingkungan 

yang ada didesa, serta potensi potensi alam apa 

sja yang akan bisa diangkat untuk meningkatkan 

perkembangan desa. 

Dari beberapa program tersebut kami 

mahasiwa KKN-T memilih program Ekonomi 

dan Lingkungan. Kemudian dari tema tersebut 

disusun sebuah program kerja yang disesuaikan 

dengan kondisi desa. Hal ini didasarkan 



 

 

44 
 

berdasarkan pengamatan atau survei kami di 

lapangan. Berdasarkan hal tersebut, desa Dukuh 

Tengah merupakan desa berkembang yang cukup 

baik perkembangannya. Dalam organisasi ibu-ibu 

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di 

desa Dukuh Tengah ini juga berjalan dengan 

aktif. Dalam bidang lingkungan beliau juga 

memiliki hobi membuat produk kelor, namun 

memiliki keterbatasan pohon kelor untuk bisa 

menyalurkan hobinya.  

Dalam bidang Ekonomi, Sumber Daya 

Manusia desa Sidowayah sudah cukup tinggi. Hal 

ini sesuai dengan yang kita ketahui dimana 

jumlah penduduk desa ini kurang lebih 5.070 

jiwa. Namun, masyarakat disini dalam hal 

pemasaran masih belum 100% lancar baik segi 

luar desa maupun luar kota. Selain itu, 

masyarakat  juga mengalami kesulitan dalam apa 

yang harus dilaksanakan dan tidaknya. 

Dikerenakan di desa ini belum pernah ada 

sosialisasi tentang pemasaran untuk peternak dan 

petani sendiri 

Dalam bidang Lingkungan, desa Dukuh Tengah 

ini terkenal dengan sebutan “Kampung Kelor”. 

Hal itu dulu sudah dicetuskan oleh KKN 

sebelumnya dari Universitas yang ada di 

Surabaya. Namun, faktanya masyarakat bahkan di 

desa itu Pohon kelor tidak bisa dijumpai. 

Akhirnya nama Kampung Kelor lambat laun akan 
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tenggelam dan hilang. Kondisi tersebut juga tidak 

lepas dari kurangnya kesadaran masyarakat desa 

Dukuh Tengah untuk menjaga dan merawat alam 

maupun potensi desa. 
 

B. Gambaran Umum 

Kuliah  Kerja  Nyata  (KKN)  merupakan 

suatu  sarana  atau  media  penyalur  bagi 

mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu 

yang didapatkan secara teori di perguruan tinggi 

pada  lingkungan  masyarakat.  KKN  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  KKN diharapkan  dapat  membantu  

memecahkan  masalah  yang  ada  di  masyarakat  

dengan  cara mengoptimalkan sumber daya yang 

ada.  

Tujuan utama dari Kuliah Kerja Nyata adalah 

memacu pembangunan masyarakat berkelanjutan 

dengan menumbuhkan motivasi kekuatan sendiri, 

mempersiapkan kader-kader pembangunan  serta 

sebagai perubahan (agen of change). Ringkasnya, 

KKN yang bertujuan sebagai berikut.  

1. Membentuk kepribadian mahasiswa sebagai 

kader pembangunan dengan wawasan berfikir 

yang holistik-transformatif 
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2. Memperdalam pengertian dan penghayatan 

mahasiswa tentang cara berfikir dan bekerja 

secara inter-disipliner. 

3. Meluaskan wawasan dan pengalaman 

mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat 

yang majemuk sehingga memiliki kesiapan 

untuk beriteraksi dan bersinergi dengan pihak 

lain di berbagai tingkatan dan konteks 

persoalan. 

Dalam pelaksanaan KKN-T Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo, mahasiswa dituntut 

untuk dapat mengamalkan ilmu dam 

mengabdikan diri pada masyarakat dengan 

merancang program kerja yang bertema: 

Pemasaran hasil Bumi dan Potensi yang ada di 

Desa. Dalam hal ini suatu program KKN 

dinyatakan berhasil ketika mahasiswa KKN 

sudah tidak berada di daerah tersebut namun 

masyarakat tetap aktif melaksanakan program-

program kerja yang pernah dijalankan bersama 

mahasiswa KKN. Sehingga program kerja dapat 

dilaksanakan berkelanjutan dari masyarakat desa 

tersebut. 

KKN-Terpadu 2019 Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo yang dilaksanakan pada 

01 Agustus 2019 sampai dengan 06 Oktober 2019 

dibagi menjadi 3 program kerja yaitu Re-

Branding Label dari Produk Kelor dan Kerupuk 

Ikan, Gerakan Penanaman 100 Kelor, dan yang 
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terakhir adalah Seminar Pemasaran Hasil Bumi 

dan Potensi dari Desa. Pada pelaksanaan KKN 

kali ini saya dan kelompok yang beranggotakan 

17 mahasiswa ditempatkan di Desa Dukuh 

Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten 

Sidoarjo. Tepatnya tanggal 01 Agustus 2019 

pemberangkatan KKN-T Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo yang berlokasi di 

Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 

Desa Dukuh Tengah terletak di wilayah 

Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, 

Provinsi Jawa Timur. Desa Dukuh Tengah 

merupakan desa yang cukup luas dan asri, di 

Desa Dukuh Tengah Terdapat 33 Rukun 

Tetangga(RT), 6 Rukun Warga (RW) dan dibagi 

menjadi 2 dusun yaitu Dusun Dukuh Tengah 

Barat dan Dukuh Tengah Timur. Desa Dukuh 

Tengah merupakan desa berkembang yang cukup 

baik, selain terdapat beberapa dusun juga terdapat 

beberapa perumahan. 

Masyarakat desa Dukuh Tengah sebagian 

besar bekerja sebagai petani dan peternak. Desa 

Dukuh Tengah memiliki luas wilayah 48.640 ha. 

Mayoritas masyarakat desa Dukuh Tengah 

beragama islam. Jumlah penduduk di desa Dukuh 

Tengah berjumlah sekitar 5.070. Desa Dukuh 

Tengah terletak dengan Batas Sebelah Utara dan 

Timur adalah Desa Damarsih, Desa Banjarsari 

(batas Sebelah barat), dan Selatan Desa Prasung. 
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C. Solusi Dan Tindak Lanjut 

Dengan adanya permasalahan di atas, kami 

mahasiswa KKN merencanakan beberapa 

program kerja selama kegiatan KKN di desa 

Dukuh Tengah yang disesuaikan dengan kondisi 

desa. Yang mana mahasiswa KKN terdiri dari 

berbagai bidang keahlian sehingga mampu 

berkolaborasi dalam memecahkan permasalahan 

yang ada. Program kerja yang pertama adalah Re-

Branding Label produk kelor dan Kerupuk ikan 

yang bekerja sama langsung dengan salah satu 

pelaku usaha dukuh tengah. Tujuan dari Re-

branding sendiri adalah untuk meningkatkan 

kelayakan produk, dan meningkatkan pelanggan 

agar semakin tertarik untuk membeli produk ini. 

Dalam bidang lingkungan, kami mahasiswa KKN 

melaksanakan program kerja dengan judul 

“Gerakan Penanaman 100 Kelor” yang mana ini 

dbagi menjadi 2 kegiatan. Kegiatan pertama 

adalah dengan penanaman separuh kelor 

sekaligus penyiapan untuk kegiatan yang ke dua 

yaitu Ceremonial “Gerakan Penanaman 100 

Kelor”.  

Dalam kegiatan Ceremonial tersebut  juga 

diadakan sesi tanya jawab dan praktek secara 

langsung dalam proses penanaman hingga akhir 

yang didampingi para mahasiswa KKN. Kegiatan 

penanaman yang mahasiswa KKN lakukan 

menggunakan media yang sederhana yaitu 
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menggunakan polybag. Dengan adanya kegiatan 

ini, diharapkan mampu memberikan solusi untuk 

pelaku usaha kelor yang kekurangan bahan untuk 

usahanya dan agar sematan Kampung Kelor tidak 

tenggelam karena tidak ada pohon kelor.  

Selain itu diadakannya ceremonial  ini sendiri 

juga disesuaikan dengan proker desa sendiri yaitu 

menanamkan penghijauan. Dimana dalam 

program kerja desa, terdapat kegiatan 

penghijauan desa yaitu menanam tanaman pangan 

seperti cabai, terong, kelor dan lain-lain. Dengan 

adanya kegiatan ini diharapkan masyarakan atau 

warga bisa menjaga dan merawat seusai tim 

KKN-T ini meninggalkan desa Dukuh Tengah. 

Dalam bidang Ekonomi, berdasarkan 

permasalahan yang ada yaitu kurangnya media 

pemasaran baik langsung maupun tidak langsung 

(media sosial), maka mahasiswa KKN 

mengadakan program kerja Seminar Pemasaran 

Potensi dan Hasil Bumi. Kegiatan Seminar ini 

dilakukan sekaligus penutupan dari KKN-

Terpadu Kelompok 14. Program Belajar ini 

ditujukan untuk membantu masyarakat dukuh 

tengah untuk meningkatkan pemasaran baik 

langsung maupun tidak langsung. Kami juga 

membantu membuatkan akun web, instagram dan 

mengajak kerja sama dari founder-founder 

terkenal di sidoarjo seperti infodarjo untuk 

menjalin kerja sama dalam hal pemasaran potensi 
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desa. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan 

dapat meningkatkan dan memudahkan pelaku 

usaha untuk memasarkan apapun usahanya baik 

langsung maupun tidak langsung. 

Selain itu peran mahasiswa KKN-T 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo juga aktif 

dalam kegiatan kemasyarakatan seperti : 

Karnaval, Gerak Jalan tingkat kecamatan, Lomba 

17 Agustusan, Gotong Royong, Lomba memasak 

dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. 

 

D. Kesan Dan Pesan 

a. Kesan  

Kegiatan KKN-T akan menjadi sebuah 

catatan Sejarah dalam kehidupan saya pribadi 

sebagai Sekretaris, dan yang sudah saya lakukan 

bersama anggota KKN di desa Dukuh tengah, 

memacu pembangunan masyarakat berkelanjutan 

dengan menumbuhkan motivasi kekuatan sendiri, 

mempersiapkan kader-kader pembangunan  serta 

sebagai agen perubahan. Kegiatan KKN ini juga 

memberikan suatu pengalaman belajar yang baru 

untuk menambah pengetahuan, kemampuan, dan 

kesadaran hidup bermasyarakat.  

Yaitu memperoleh pengalaman belajar 

yang berharga melalui keterlibatan dalam 

masyarakat, dan secara langsung dapat 

menemukan, mengidentifikasi, merumuskan, 
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serta memecahkan permasalahan dalam 

kehidupan bermasyarakat.  

Selain itu mahasiswa KKN juga belajar, 

berinteraksi dan bersosialisasi dari orang-orang 

baru. Para warga masyarakat dan perangkat desa 

di desa Dukuh Tengah juga menerima mahasiswa 

KKN-T Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

dengan sangat baik. Beliau juga sangat banyak 

membantu dan membimbing dan mengarahkan 

kami selama pelaksanaan KKN di desa 

Sidowayah. Sehingga terjalin kerjasama sama 

yang baik selama pelaksanaan program kerja saat 

KKN. 

b. Pesan  

Saya sebagai mahasiswa KKN berharap, 

program kerja yang sudah dijalankan selama 

KKN di desa Dukuh Tengah dapat berlanjut 

meskipun kami sudah tidak mengabdi di desa 

Dukuh Tengah dan mencetak kader-kader baru 

yang lebih baik dan baik lagi.    
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NAMA : DEWI AGUSTINA PRATIWI 

NIM : 162022000005  

PRODI : ILMU KOMUNIKASI 

 

ESAI INDIVIDU KKN-T  

Desa Dukuh Tengah, Kec. Buduran, Kab. 

Sidoarjo 

 

Latar Belakang Masalah 

Pada umunya masih banyak masyarakat 

yang salah mengartikan tentang adanya kegiatan 

Kuliah Kerja Nyata (KKN). Mayoritas 

masyarakat mengira bahwa KKN merupakan 

ajang pengabdian mahasiswa di Desa tempat 

mereka di tugaskan, sehingga warga setempat 

memiliki kesempatan untuk memberikan kegiatan 

yang menguntungkan Desa dan terkadang tanpa 

memikirkan keberlanjutan atas hasil yang sudah 

dilaksanakan. Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada 

dasarnya adalah salah satu program kegiatan 

wajib mahasiswa dari berbagai macam perguruan 

tinggi untuk lebih dekat dan membaur dengan 

masyarakat, menerapkan dan memanfaatkan ilmu 

yang sudah dipelajari sebagai bekal untuk 

memecahkan persoalan atau permasalahan di 

Desa tempat mahasiswa tersebut di tugaskan, dan 

bersifat berkelanjutan guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di Desa tersebut. 
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Tak luput dari perguruan tinggi lainnya, 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun ini 

telah mengirimkan mahasiswanya di berbagai 

wilayah khususnya di Jawa Timur untuk 

melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) dalam dua kategori. Yang pertama berupa 

KKN Pencerahan, yakni KKN yang 

beranggotakan mahasiswa non-kerja, berlangsung 

selama 1 bulan penuh dan sudah dilaksanakan 

pada awal tahun ini. Yang kedua yakni KKN 

Terpadu yang beranggotakan mahasiswa pekerja 

dan berlangsung selama 2 bulan khusus di hari 

Sabtu dan Minggu, yang telah dimulai pada 

tanggal 01 Agustus 2019 s/d 06 September 2019. 

Anggota KKN-T Umsida tersebar di 4 

(empat) Kecamatan di Sidoarjo, salah satunya 

yakni Kecamatan Buduran, dan terbagi dalam 

beberapa Desa salah satunya di Dukuhtengah. 

Desa Dukuhtengah yang dikenal sebagai 

Kampung Kelor ini termasuk daerah berkembang, 

karena mayoritas masyarakatnya berperan 

sebagai pengusaha UMKM dan potensi yang 

dimiliki pun beragam, baik dari potensi alam 

maupun Sumber Daya Manusianya (SDM). 

Meskipun memiliki potensi yang cukup beragam, 

terdapat kendala yang belum dapat dipecahkan 

oleh warga setempat khususnya cakupan lingkup 

pemasaran produk UMKM setempat. (Keterangan 

dari Bapak Junaidi selaku Lurah PJ Desa 
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Dukuhtengah. Rabu, 24/07/2019 – Survey Lokasi 

oleh KKN-T Kelompok 14). Berdasarkan 

keterangan tersebut maka KKN-T Kelompok 14 

UMSIDA merancang program kerja yang 

bertemakan “Pemasaran Hasil Bumi dan 

Potensi Desa Dukuhtengah” dengan harapan 

bahwa anggota KKN-T Kelompok 14 mampu 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh 

warga Desa Dukuhtengah. 

 

Gambaran Umum 

Desa Dukuhtengah merupakan salah satu 

desa yang terletak di Sidoarjo, lebih tepatnya 

berada dalam lingkup Kecamatan Buduran 

dengan luas wilayah + 48.640 ha. Desa 

Dukuhtengah terbagi menjadi 2 dusun yakni 

Dukuhtengah Barat dan Dukuhtengah Timur, 

terdiri dari 33 RT dan 6 RW dengan jumlah 

penduduk sebanyak + 5.070 jiwa. Desa 

Dukuhtengah memiliki julukan sebagai 

“Kampung Kelor” dikarenakan terdapat salah 

satu potensi dimana tumbuhan kelor menjadi 

maskot atau identitas dari Desa ini. Tata letak 

Desa Dukuhtengah yakni berbatasan langsung 

dengan Desa Gemurung atau Kwangsang (Sedati) 

untuk sebelah utara dan sebelah timur berbatasan 

dengan Desa Damarsih. Di sebelah selatan 

berbatasan langsung dengan Desa Prasung dan 
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sebelah barat berbatasan dengan Desa Banjarsari 

yang juga termasuk dalam lingkup Kecamatan 

Buduran. 

Potensi di Desa Dukuhtengah sangatlah 

beragam, baik dari potensi alam maupun SDM. 

Bentuk potensi alam di Desa Dukuhtengah yakni 

adanya kolam ikan dengan 3 (tiga) macam jenis 

kolam, diantaranya kolam ikan patin, kolam ikan 

gurami, dan kolam ikan lele yang umumnya 

dijadikan sebagai ladang penghasilan warga 

sekitar. Selain itu juga tersedianya lahan 

pertanian (sawah) serta lahan peternakan berupa 

ayam dan itik (baik potong maupun petelur). 

Sedangkan untuk potensi SDM di Desa 

Dukuhtengah sendiri adalah dengan adanya 

pelaku usaha UMKM di bidang pengolahan ikan, 

pengolahan kelor, serta hasil ternak. 

Solusi Program Kerja 

Re-Branding Kampung Kelor melalui 

Gerakan Penanaman 100 Kelor 

Julukan “Kampung Kelor” pada Desa 

Dukuhtengah termasuk potensi unggulan dari 

desa ini. Akan tetapi, julukan tersebut berbanding 

terbalik dengan kondisi lapangan dimana 

tumbuhan kelor masih jarang terlihat di sekitar 

lahan Desa. Seain itu, di Desa Dukuhtengah 

terdapat usaha olahan daun kelor yang turut 
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mengeluh karena minimnya ketersediaan bahan 

baku daun kelor.  

Maka dari itu KKN-T Kelompok 14 

Umsida melaksanakan “Gerakan Penanaman 100 

Kelor” guna membranding kembali Desa 

Dukuhtengah sebagai Kampung Kelor agar lebih 

dikenal oleh khalayak luas. Gerakan ini 

difokuskan pada penanaman bibit kelor di lahan 

Balai Desa yang dilakukan secara simbolis oleh 

Bapak Kepala Desa, dan kemudian pembagian 

bibit kelor kepada warga sekitar untuk ditanam di 

rumah masing-masing.  

Tujuan dilaksanakannya gerakan ini selain 

untuk mengangkat potensi Desa Dukuhtengah 

juga untuk meningkatkan kesadaran dari warga 

agar senantiasa merawat dan menjaga kelestarian 

dari tumbuhan kelor yang menjadi maskot atau 

icon Desa Dukuhtengah. 

Re-Branding Label UMKM Olahan Kelor dan 

Kerupuk Ikan 

Potensi Desa Dukuhtengah sebagai 

Kampung Kelor serta adanya kolam ikan 

menumbuhkan kreatifitas warga untuk membuat 

olahan dari bahan baku tersebut. Salah satu usaha 

kreatif di Desa Dukuhtengah adalah UMKM 

olahan daun kelor dan kerupuk ikan yang dirintis 

oleh Ibu Mariamah. Olahan daun kelor ini berupa 

wedang kelor dan teh celup kelor, dan akan ada 
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inovasi baru berupa masker kelor. Sedangkan 

untuk olahan ikan sendiri yakni brupa kerupuk 

ikan yang berbahan dasar dari ikan bandeng. 

Yang menjadi kendala dari kedua produk olahan 

ini adalah label yang belum dipatenkan sehingga 

identitas produk masih sering berubah-ubah. Oleh 

karena itu KKN-T Kelompok 14 melakukan 

branding ulang dengan membuat label baru yang 

lebih menarik untuk wedang kelor dan kerupuk 

ikan agar lebih mudah dikenal oleh masyarakat 

luas. 

 

Branding Desa Melalui Pemasangan Baliho di 

Jalan Utama Desa 

Dikarenakan posisi Desa Dukuhtengah di 

apit oleh beberapa Desa lain dan bisa dikatakan 

jauh dari jalan raya, KKN-T Kelompok 14 

Umsida membuat baliho yang berisi tentang 

informasi dari berbagai macam UMKM di Desa 

Dukuhtengah beserta masing-masing produk 

unggulannya. Selain itu juga dicantumkan Denah 

Desa untuk mempermudah masyarakat diluar 

Desa Dukuhtengah untuk menuju ke Desa 

tersebut. Pemasangan baliho ini dilakukan dengan 

tujuan untuk memperkenalkan Desa Dukuhtengah 

sebagai Desa yang memiliki UMKM unggulan 

serta mempermudah menuju ke Desa 



 

 

58 
 

Dukuhtengah khususnya khalayak ramai untuk di 

luar wilayah Buduran. 

Pemasaran Offline Produk Olahan Kelor 

Melalui Kegiatan Pameran Produk Unggulan 

UMKM Kecamatan Buduran 

Proses pemasaran offline ini sangat 

terbantu dengan adanya program dari Pemkab 

Sidoarjo beserta pihak Kecamatan Buduran yang 

merealisasikan kegiatan pameran produk 

unggulan UMKM Kecamatan Buduran sehingga 

produk-produk dari Dukuhtengah bisa dikenalkan 

dan dipasarkan dengan mudah. KKN-T 

Kelompok 14 turut berpartisipasi dalam kegiatan 

pameran tersebut guna membantu memasarkan 

produk unggulan dari Desa Dukuhtengah. 

Pameran produk unggulan UMKM tersebut 

dilaksanakan di parkir selatan Ramayana (Ciplaz) 

pada tanggal 13 s/d 15 September 2019. Saat itu 

produk ungulan yang kami pasarkan yakni 

berbagai macam olahan dari daun kelor serta 

olahan kerupuk ikan khususnya produk yang 

menggunakan label karya rekan-rekan KKN-T 

Kelompok 14 Umsida.  

Pemasaran Online Produk Olahan Kelor 

Melalui Ig Bangga Sidoarjo dan Info Sidoarjo 
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Bentuk pemasaran online produk UMKM 

Desa Dukuhtengah selain melalui sosmed 

(Facebook, WA, Instagram pribadi 

Dukuhtengah), KKN-T Kelompok 14 Umsida 

juga bekerja sama dengan aku Ig Bangga Sidoarjo 

dan Info Sidoarjo, yang mana kita ketahui bahwa 

kedua akun Ig tersebut memiliki banyak followers 

atau pengikut yang notabene adalah kaum 

milenial. Tujuan KKN-T Kelompok 14 bekerja 

sama dengan akun tersebut adalah agar produk 

UMKM Desa Dukuhtengah khususnya pada 

olahan kelor bisa dikenal oleh banyak orang 

terutama anak-anak muda, agar mereka tahu 

bahwa kelor dapat diolah dan konsumsi dengan 

berbagai macam inovasi baru seperti wedang 

kelor, teh celup kelor, dan masker kelor. 

Kesan dan Pesan 

Kesan 
 

Kesan awal ketika saya menjalankan KKN 

di Desa Dukuhtengah adalah saya disuguhkan 

dengan keramahan warga Desa yang menyambut 

baik kedatangan dari anggota KKN yang 

kebetulan pada saat itu bebarengan dengan 3 

Universitas yakni Unusida, Umsida, dan Unsuri. 

Bertemu dan berkecimpung dengan orang-orang 

baru membuat saya merasa bahwa saya memiliki 

keluarga baru dan memiliki tanggung jawab baru 
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disini. Saya turut berterima kasih terhadap warga 

Desa Dukuhtengah atas partisipasinya dalam 

mensupport program kerja yang KKN-T 

Kelompok 14 berikan. Kesan selanjutnya dimana 

moment kebersamaan dengan rekan-rekan KKN 

Kelompok 14 Umsida terjalin. Suka duka KKN 

telah kita lewati bersama. Datang dari wilayah 

dan prodi yang berbeda, dengan motivasi dan 

pemikiran yang berbeda, dengan sifat dan 

karakter masing-masing yang berbeda. Namun 

tetap berusaha menyelaraskan tujuan demi 

kelancaran program kerja yang kami emban 

untuk Desa Dukuhtengah ini. Saya sangat 

bersyukur kepada Allah SWT karena telah diberi 

kesempatan dan kemudahan dalam mengikuti 

kegiatan KKN ini. Kepada seluruh warga Desa 

Dukuhtengah dan juga rekan-rekan KKN-T 

Kelompok 14 Umsida saya ucapkan beribu-ribu 

terima kasih atas kerja sama serta partisipasinya 

selama kegiatan KKN berlangsung hingga 

mampu berjalan dengan lancar meski sempat 

terhalang denga beberapa hambatan. 

Pesan 

Pesan saya khususnya teruntuk rekan-rekan 

KKN-T Kelompok 14 Umsida agar tetap 

menjalin komunikasi dan silaturahmi yang baik 

sekalipun telah menuntaskan dan lepas dari 

kegiatan KKN, serta mengambil sisi positif atas 
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apa yang telah dilewati bersama sekalipun 

bermula dengan penuh perbedaan. Dan juga 

untuk warga Desa Dukuhtengah saya berharap 

bahwa program kerja yang sudah kami 

realisasikan di Desa mampu dikembangkan 

dengan baik dan bersifat berkelanjutan sehingga 

terus memotivasi untuk menuju Dukuhtengah 

yang lebih maju. 
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NAMA : AULIA PUSPA LESTARI 

NIM : 162030100135 

PRODI : PSIKOLOGI 

 

ESAI INDIVIDU KKN-T  

Desa Dukuh Tengah, Kec. Buduran, Kab. 

Sidoarjo 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah 

satu mata kuliah di perguruan tinggi yang wajib 

ditempuh oleh mahasiswa di lingkungan 

masyarakat. Sehingga KKN diharapkan dapat 

membantu memecahkan masalah yang ada di 

masyarakat dengan cara mengoptimalkan sumber 

daya yang ada. Di Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo terdapat beberapa macam Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) yang ditawarakan kepada 

Mahasiswa, diantaranya :  

a. Kuliah Kerja Nyata (KKN)  Pencerahan 

(KKN-P) 

b. Kuliah Kerja Nyata (KKN)  Terpadu (KKN-

T) 

c. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional 

(KKN Internasional) 

d. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Muhammadiyah 

untuk Negeri (KKN-mu) 
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 Berdasarkan beberapa macam KKN yang 

ditawarkan tersebut pembedanya adalah waktu 

dan tempat pelaksanaannya. Pada kesempatan ini 

pula kami mengambil program KKN Terpadu 

yang dilaksanakan selama 2 (dua) bulan mulai 01 

Agustus 2019 – 06 Oktober 2019. Dalam 

kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini, 

mahasiswa diharuskan menjalankan semua tugas 

yang merupakan kegiatan akademik dalam wujud 

kegiatan langsung oleh mahasiswa di lingkungan 

masyarakat sesuai daerah Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) yang telah ditentukan oleh pihak 

Universitas. Melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) ini, mahasiswa mendapat pengalaman 

yang begitu banyak tentang hal belajar dan 

bekerja dalam membangun kehidupan masyarakat 

yang lebih baik sebagai wujud penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.  

 Desa Dukuhtengah adalah lokasi kegiatan 

KKN Terpadu kelompok 14 Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo, terletak di Kecataman 

Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Sebelum kami 

memulai program kerja KKN Terpadu, kami 

kelompok 14 bertamu di Balai Desa Dukuhtengah 

untuk menemui Bapak Junaidi, SH selaku Pj. 

Kepala Desa guna meminta izin untuk melakukan 

KKN Terpadu di desa Dukuhtengah. Dalam 

kesempatan ini kami juga mendapatkan informasi 

tentang Desa Dukuhtengah.  
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Di Desa Dukuhtengah ini merupakan kawasan 

yang masyarakatnya banyak yang merupakan 

pemilik UMKM seperti : 

a. Peternak bebek petelur dan pembuat telur 

asin 

b. Peternak bebek daging 

c. Peternak telur ayam  

d. Peternak ikan lele, ikan patin, ikan bandeng, 

dan ikan gurame 

e. Pengepul udang 

f. Peternak Kambing dan Sapi  

g. Pemilik usaha olahan kelor dan kerupuk ikan 

  Selama melaksanakan program kerja 

kami pastinya tidak terlepas dari berbagai 

masalah yang melatar belakanginya antara lain : 

a. Pemasaran UMKM yang ada di 

Dukuhtengah yang kurang meluas 

b. Label produk UMKM yang tidak paten  

c. Kurangnya tumbuhan kelor yang seharusnya 

menjadi ikon desa karena desa yang telah 

mendapat julukan sebagai “Kampung 

Kelor” 

 Dengan berbagai masalah yang ada di 

desa Dukuhtengah, makan kami dari KKN-T 

kelompok 14 melaksanakan Program Kerja KKN 

Terpadu 2019 berfokus dengan tema ekonomi 

yang dimana kegiatan dalam program kerja kami 

adalah sebagai berikut: 
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a. Re-Branding Label produk Kelor dan 

Kerupuk Ikan 

b. Re-Branding kampung Kelor dengan 

kegiatan ceremonial “Gerakan Penanaman 

100 Kelor” 

c. Pemasaran UMKM yang ada di desa 

Dukuhtengah dengan melakukan kegiatan 

pemasaran melalui sosial media dan seminar 

pemasaran hasil bumi dan potensi desa 

Dukuhtengah.  

B. Gambaran Umum 

Desa Dukuhtengah merupakan desa yang 

terletak di Kecamatan Buduran, Kabupaten 

Sidoarjo. Jarak dari Desa Dukuhtengah ke 

Kecamatan Buduran adalah 7 km. Desa 

Dukuhtengah memiliki luas 48.640 ha dengan 

wilayah perkampungan, persawahan , dan 

peternakan.  

Batas-batas Desa Dukuhtengah terdiri dari  

Batas Utara  : Desa Gemurung / Kwangsang 

(Sedati), Kec. Buduran  

Batas  Selatan  : Desa Prasung, Kecamatan 

Buduran 

Batas Barat : Desa Banjarsari, Kecamatan 

Buduran 

Batas Timur  : Desa Damarsi, Kecamatan 

Buduran.  

 Desa Dukuhtengah terdiri dari 33 RT/ 6 

RW dengan penduduk rata-rata sebagian besar 
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adalah peternak lele, bebek, dan pemilik usaha 

seperti kerupuk dll. Mayoritas agama yang ada di 

Desa Dukuhtengah adalah Agama Islam dan 

merupakan daerah yang agamis.  

C. Solusi Program Kerja 

Berdasarkan masalah yang terjadi di Desa 

Dukuhtengah, Di Desa Dukuhtengah dapat dilihat 

dari segi lingkungan yaitu kurang tersedianya 

tanaman kelor yang ada di Desa Dukuhtengah, 

dan kurangnya teknologi pemasaran secara 

langsung maupun tidak langsung (media sosial) 

maka kami dapat merumuskan program kerja 

yang dilakukan selama KKN di Desa 

Dukuhtengah ini yaitu kegiatan ceremonial 

“Gerakan Penanaman 100 Kelor” dengan 

menanam bibit-bibit kelor di halam Balai Desa 

Dukuhtengah lalu memberikan bibit-bibit kelor 

kepada masyarakat yang mengikuti acara 

ceremonial pada hari itu juga dan memberikan 

solusi yang mana akan bermanfaat untuk Desa 

Dukuhtengah yaitu tentang pemasaran melalui 

sosial media via (instagram). Program Kerja 

tersebut kami maksudkan untuk membantu Desa 

Dukuhtengah menambah potensi pemasukan 

tentang pemasaran bagi Desa Dukuhtengah, dan 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya informasi-informasi dari sosial media 

yang terus menerus akan berubah dengan 

mengikuti perkembangan zaman (generasi 
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milenial). Adapun proses dalam pembagian bibit 

kelor dan memberikan informasi terhadap sosial 

media ini yang utama kami melakukan observasi 

terlebih dahulu dengan Bapak Junaidi, SH selaku 

Pj, kemudian kami melakukan observasi lagi 

untuk menjalankan program kerja Mahasiswa 

KKN yaitu tentang ceremonial “Gerakan 

Penanaman 100 Kelor” di Desa Dukutengah 

untuk meningkatkan potensi usaha UKM yang 

ada dan sedikit membantu meningkatkan 

pemasaran di Desa Dukuhtengah. 

D. Kesan dan Pesan 

a. Pesan 

Saya berharap kegiatan dan program yang 

kami laksanakan di desa Dukuhtengah dapat 

bermanfaat bagi saya indivdu, kelompok, 

masyarakat Desa Dukuhtengah dan menjadi 

berkah untuk kita semua. Program dan kegiatan 

telah terlaksana diharapkan akan terus 

berkelanjutan, tidak berhenti saat kegiatan KKN-

T 2019 ini berakhir. Untuk warga desa 

Dukuhtengah saya harap dapat saling 

bekerjasama untuk memajukan desa 

Dukuhtengah agar menjadi contoh yang baik bagi 

desa/kelurahan lainnya. Karena desa 

Dukuhtengah masyarakatnya memiliki banyak 

usaha dan potensi hasil bumi yang begitu 

melimpah.  
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Saya juga berharap kepada teman-teman 

KKN-T 2019 desa Dukuhtengah agar tetap 

menjaga tali silaturahmi meski sudah tidak 

bersama-sama lagi. Semoga apa yang kita jalani 

selama ini dapat diambil sisi positifnya dan 

menjadi sebuah kenangan yang bisa kita kenang 

untuk selamanya. Aamiin 

b. Kesan 

Kata yang paling tepat untuk diucapkan 

adalah syukur Alhamdulillah pada Allah SWT, 

karena dengan rahmat-Nya saya dapat 

melaksanakan KKN Terpadu 2019 di Desa 

Dukuhtengah dengan lancer dan sesuai dengan 

program yang telah direncanakan. Desa 

Dukuhtengah ini merupakan tempat dimana saya 

mendapatkan banyak hal baru, ilmu baru, 

pengalaman baru dan kenangan yang akan selalu 

teringat. Saya banyak belajar dalam memahai 

keadaan, menghargai orang lain, menjalani hidup 

mandiri, kerja sama, dan belajar memahami dan 

menghormati budaya yang berkembang di 

lingkungan setempat, belajar menyesuaikan diri 

dengan masyarakat yang ada di Desa 

Dukuhtengah sendiri maupun masyarakat luar.  

Di desa Dukuhtengah ini saya mendapat 

keluarga baru, sahabat baru, teman baru, dan 

mengenal orang-orang baru yang berasal dari 

berbagai lapisan masyarakat yang sudah pasti 

memiliki latar belakang yang berbeda - beda.  
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Ucapan terima kasih dan rasa syukur akan 

selalu mengalir untuk desa Dukuhtengah, para 

warga, keluarga besar KKN Terpadu desa 

Dukuhtengah, serta pihak-pihak yang ikut serta 

dalam pelaksanaan KKN ini. Karena dengan 

usaha, semangat, dan do’a, KKN Terpadu desa 

Dukuhtengah dapat terlaksana dengan baik. 

Semoga apa yang telah kami lakukan dapat 

memberikan inspiransi, manfaat, dan perubahan 

yang positif bagi semua pihak yang terlibat. 

Semoga julukan dari “ Kampung Kelor “ ini, 

usaha dari Desa Dukuhtengah sendiri akan 

berkembang lebih pesat lagi. 
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NAMA : WIDYA AYU PRATIWI 

NIM : 162020100075 

PRODI : ADMINISTRASI PUBLIK 

 

ESAI INDIVIDU KKN-T  

Desa Dukuh Tengah, Kec. Buduran, Kab. 

Sidoarjo 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah 

satu mata kuliah di perguruan tinggi yang wajib 

ditempuh oleh mahasiswa di lingkungan 

masyarakat. Sehingga KKN diharapkan dapat 

membantu memecahkan masalah yang ada di 

masyarakat dengan cara mengoptimalkan sumber 

daya yang ada. Di Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo terdapat beberapa macam Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) yang ditawarakan kepada 

Mahasiswa, diantaranya :  

A. Kuliah Kerja Nyata (KKN)  Pencerahan 

(KKN-P) 

B. Kuliah Kerja Nyata (KKN)  Terpadu (KKN-

T) 

C. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional 

(KKN Internasional) 

D. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Muhammadiyah 

untuk Negeri (KKN-mu) 
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 Berdasarkan beberapa macam KKN yang 

ditawarkan tersebut pembedanya adalah waktu 

dan tempat pelaksanaannya. Pada kesempatan ini 

pula kami mengambil program KKN Terpadu 

yang dilaksanakan selama 2 (dua) bulan mulai 01 

Agustus 2019 – 06 Oktober 2019. Dalam 

kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini, 

mahasiswa diharuskan menjalankan semua tugas 

yang merupakan kegiatan akademik dalam wujud 

kegiatan langsung oleh mahasiswa di lingkungan 

masyarakat sesuai daerah Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) yang telah ditentukan oleh pihak 

Universitas. Melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) ini, mahasiswa mendapat pengalaman 

yang begitu banyak tentang hal belajar dan 

bekerja dalam membangun kehidupan masyarakat 

yang lebih baik sebagai wujud penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.  

 Desa Dukuhtengah adalah lokasi kegiatan 

KKN Terpadu kelompok 14 Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo, terletak di Kecataman 

Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Sebelum kami 

memulai program kerja KKN Terpadu, kami 

kelompok 14 bertamu di Balai Desa Dukuhtengah 

untuk menemui Bapak Junaidi, SH selaku Pj. 

Kepala Desa guna meminta izin untuk melakukan 

KKN Terpadu di desa Dukuhtengah. Dalam 

kesempatan ini kami juga mendapatkan informasi 

tentang Desa Dukuhtengah.  
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Di Desa Dukuhtengah ini merupakan kawasan 

yang masyarakatnya banyak yang merupakan 

pemilik UMKM seperti : 

1 Peternak bebek petelur dan pembuat telur 

asin 

2 Peternak bebek daging 

3 Peternak telur ayam  

4 Peternak ikan lele, ikan patin, ikan bandeng, 

dan ikan gurame 

5 Pengepul udang 

6 Peternak Kambing dan Sapi  

7 Pemilik usaha olahan kelor dan kerupuk ikan 

  Selama melaksanakan program kerja 

kami pastinya tidak terlepas dari berbagai 

masalah yang melatar belakanginya antara lain : 

8. Pemasaran UMKM yang ada di 

Dukuhtengah yang kurang meluas 

9. Label produk UMKM yang tidak paten  

10. Kurangnya tumbuhan kelor yang seharusnya 

menjadi ikon desa karena desa yang telah 

mendapat julukan sebagai “Kampung 

Kelor” 

 Dengan berbagai masalah yang ada di 

desa Dukuhtengah, makan kami dari KKN-T 

kelompok 14 melaksanakan Program Kerja KKN 

Terpadu 2019 berfokus dengan tema ekonomi 

yang dimana kegiatan dalam program kerja kami 

adalah sebagai berikut: 
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a. Re-Branding Label produk Kelor dan 

Kerupuk Ikan 

b. Re-Branding kampung Kelor dengan 

kegiatan ceremonial “Gerakan Penanaman 

100 Kelor” 

c. Pemasaran UMKM yang ada di desa 

Dukuhtengah dengan melakukan kegiatan 

pemasaran melalui sosial media dan seminar 

pemasaran hasil bumi dan potensi desa 

Dukuhtengah.  

B. Gambaran Umum 

Desa Dukuhtengah merupakan desa yang 

terletak di Kecamatan Buduran, Kabupaten 

Sidoarjo. Jarak dari Desa Dukuhtengah ke 

Kecamatan Buduran adalah 7 km. Desa 

Dukuhtengah memiliki luas 48.640 ha dengan 

wilayah perkampungan, persawahan , dan 

peternakan.  

Batas-batas Desa Dukuhtengah terdiri dari  

Batas Utara  : Desa Gemurung / Kwangsang 

(Sedati), Kec. Buduran  

Batas  Selatan  : Desa Prasung, Kecamatan 

Buduran 

Batas Barat : Desa Banjarsari, Kecamatan 

Buduran 

Batas Timur  : Desa Damarsi, Kecamatan 

Buduran.  

 Desa Dukuhtengah terdiri dari 33 RT/ 6 

RW dengan penduduk rata-rata sebagian besar 
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adalah peternak lele, bebek, dan pemilik usaha 

seperti kerupuk dll. Mayoritas agama yang ada di 

Desa Dukuhtengah adalah Agama Islam dan 

merupakan daerah yang agamis.  

C. Solusi Program Kerja 

Berdasarkan masalah yang terjadi di Desa 

Dukuhtengah, Di Desa Dukuhtengah dapat dilihat 

dari segi lingkungan dan partisipasinya begitu 

kurang antusiasnya dari warga dukuh tengah 

sendiri untuk mengikuti acara yang diadakan 

untuk memperbaiki sitem pemasaran mereka. dan 

untuk yang mempunyai usaha kelor mereka 

merasa  kurang tersedianya tanaman kelor yang 

ada di Desa Dukuhtengah, dan kurangnya 

teknologi pemasaran secara langsung maupun 

tidak langsung (media sosial) maka kami dapat 

merumuskan program kerja yang dilakukan 

selama KKN di Desa Dukuhtengah ini yaitu 

kegiatan ceremonial “Gerakan Penanaman 100 

Kelor” dengan menanam bibit-bibit kelor di 

halam Balai Desa Dukuhtengah lalu memberikan 

bibit-bibit kelor kepada masyarakat yang 

mengikuti acara ceremonial pada hari itu juga dan 

memberikan solusi yang mana akan bermanfaat 

untuk Desa Dukuhtengah yaitu tentang 

pemasaran melalui sosial media via (instagram). 

Program Kerja tersebut kami maksudkan untuk 

membantu Desa Dukuhtengah menambah potensi 

pemasukan tentang pemasaran bagi Desa 
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Dukuhtengah, dan meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya informasi-

informasi dari sosial media yang terus menerus 

akan berubah dengan mengikuti perkembangan 

zaman (generasi milenial). Adapun proses dalam 

pembagian bibit kelor dan memberikan informasi 

terhadap sosial media ini yang utama kami 

melakukan observasi terlebih dahulu dengan 

Bapak Junaidi, SH selaku Pj, kemudian kami 

melakukan observasi lagi untuk menjalankan 

program kerja Mahasiswa KKN yaitu tentang 

ceremonial “Gerakan Penanaman 100 Kelor” di 

Desa Dukutengah untuk meningkatkan potensi 

usaha UKM yang ada dan sedikit membantu 

meningkatkan pemasaran di Desa Dukuhtengah. 

Untuk saat ini program kerja yang kami 

unggulkan yaitu mengenai UKM atau pemasaran 

yang diupayakan agar warga di desa 

Dukuhtengah bisa meniru sitem dari kami yaitu 

KKN-T Muhammaddiyah Sidoarjo. Yang kami 

angkat disini sementara yang paling diunggulkan 

yaitu mengenai usaha kelor dikarenakan usaha 

tersebut unik dan jarang ditiru oleh desa desa 

manapun. Kami yakin dengan kinerja kami 

selama di Desa Dukuhtengah dapat membantu 

para pengusaha kelor maupun lele menjadi 

pemasaran yang meluas tidak hanya itu kami 

selaku mahasiswa kkn juga menyediakan sarana 

prasarana seperti bahan baku kelor itu sendiri 
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untuk para pengusaha kelor . semoga usaha yang 

kami lakukan bisa dilestraikan atau 

dibudidayakan dengan amanah oleh masryarakat 

di Desa Dukuhtengah.  

D. Kesan dan Pesan 

a. Kesan 

Desa Dukuhtengah ini merupakan tempat 

dimana saya mendapatkan banyak hal baru, ilmu 

baru, pengalaman baru dan kenangan yang akan 

selalu teringat. Saya banyak belajar dalam 

memahai keadaan, menghargai orang lain, 

menjalani hidup mandiri, kerja sama, dan belajar 

memahami dan menghormati budaya yang 

berkembang di lingkungan setempat, belajar 

menyesuaikan diri dengan masyarakat belajar 

membantu sesame dan belajar mengenai apa itu 

arti kata solid dana pa itu arti kata rukun . yang 

ada di Desa Dukuhtengah sendiri maupun 

masyarakat luar.  

Di desa Dukuhtengah ini saya mendapat 

keluarga baru, sahabat baru, teman baru, dan 

mengenal orang-orang baru yang berasal dari 

berbagai lapisan masyarakat yang sudah pasti 

memiliki latar belakang yang berbeda - beda. 

Tetapi itu bukanlah masalah yang besar untuk 

saya sebab berbeda bukan berarti tidak sama 

disini kata berbeda bisa diartikan sebgai suatu 

pemikiran yang berbeda suatu ide yang berbeda 

melainkan atas kerjasama dan komunikasi yang 
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baik ide dan pemikiran yang berbeda itu bisa 

menghasilkan suatu hasil yang sangat luar biasa. 

Saya selaku mahasiswa kkn beserta teman teman 

saya banyak mengucapkan puji syukur dan 

terimakasih atas segala yang telah kita capai. 

b. Pesan  

Kata yang paling tepat untuk diucapkan 

adalah syukur Alhamdulillah pada Allah SWT, 

karena dengan rahmat-Nya saya dapat 

melaksanakan KKN Terpadu 2019 di Desa 

Dukuhtengah dengan lancar dan sesuai dengan 

program yang telah direncanakan. 

Saya berharap kegiatan dan program yang 

kami laksanakan di desa Dukuhtengah dapat 

bermanfaat bagi saya indivdu, kelompok, 

masyarakat Desa Dukuhtengah dan saya juga 

berharap agar masyarakat atau warga Desa 

Dukuhtengah bisa merawat dan menerapkan apa 

yang kami upayakan untuk membantu 

perekonomian warga sekitar dengan melalui 

program pemasaran beserta melestraikan bahan 

baku kelor. Program dan kegiatan telah terlaksana 

diharapkan akan terus berkelanjutan, tidak 

berhenti saat kegiatan KKN-T 2019 ini berakhir. 

Untuk warga desa Dukuhtengah saya harap dapat 

saling bekerjasama untuk memajukan desa 

Dukuhtengah agar menjadi contoh yang baik bagi 

desa/kelurahan lainnya. Karena desa 

Dukuhtengah masyarakatnya memiliki banyak 
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usaha dan potensi hasil bumi yang begitu 

melimpah.  

Ucapan terima kasih dan rasa syukur akan 

selalu mengalir untuk desa Dukuhtengah, para 

warga, keluarga besar KKN Terpadu desa 

Dukuhtengah, serta pihak-pihak yang ikut serta 

dalam pelaksanaan KKN ini. Karena dengan 

usaha, semangat, dan doa, KKN Terpadu desa 

Dukuhtengah dapat terlaksana dengan baik. 

Semoga julukan dari “ Kampung Kelor “ ini, 

usaha dari Desa Dukuhtengah sendiri akan 

berkembang lebih pesat lagi. 
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NAMA : ERWIN GUNAWAN JAYA 

NIM : 161020100105  

PRODI : TEKNIK ELEKRO 

 

ESAI INDIVIDU KKN-T  

Desa Dukuh Tengah, Kec. Buduran, Kab. 

Sidoarjo 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah 

satu mata kuliah di perguruan tinggi yang wajib 

ditempuh oleh mahasiswa di lingkungan 

masyarakat. Sehingga KKN diharapkan dapat 

membantu memecahkan masalah yang ada di 

masyarakat dengan cara mengoptimalkan sumber 

daya yang ada. Di Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo terdapat beberapa macam Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) yang ditawarakan kepada 

Mahasiswa, diantaranya :  

a. Kuliah Kerja Nyata (KKN)  Pencerahan 

(KKN-P) 

b. Kuliah Kerja Nyata (KKN)  Terpadu (KKN-

T) 

c. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional 

(KKN Internasional) 

d. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Muhammadiyah 

untuk Negeri (KKN-mu) 
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 Berdasarkan beberapa macam KKN yang 

ditawarkan tersebut pembedanya adalah waktu 

dan tempat pelaksanaannya. Pada kesempatan ini 

pula kami mengambil program KKN Terpadu 

yang dilaksanakan selama 2 (dua) bulan mulai 01 

Agustus 2019 – 06 Oktober 2019. Dalam 

kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini, 

mahasiswa diharuskan menjalankan semua tugas 

yang merupakan kegiatan akademik dalam wujud 

kegiatan langsung oleh mahasiswa di lingkungan 

masyarakat sesuai daerah Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) yang telah ditentukan oleh pihak 

Universitas. Melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) ini, mahasiswa mendapat pengalaman 

yang begitu banyak tentang hal belajar dan 

bekerja dalam membangun kehidupan masyarakat 

yang lebih baik sebagai wujud penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.  

 Desa Dukuhtengah adalah lokasi kegiatan 

KKN Terpadu kelompok 14 Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo, terletak di Kecataman 

Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Sebelum kami 

memulai program kerja KKN Terpadu, kami 

kelompok 14 bertamu di Balai Desa Dukuhtengah 

untuk menemui Bapak Junaidi, SH selaku Pj. 

Kepala Desa guna meminta izin untuk melakukan 

KKN Terpadu di desa Dukuhtengah. Dalam 

kesempatan ini kami juga mendapatkan informasi 

tentang Desa Dukuhtengah.  
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Di Desa Dukuhtengah ini merupakan kawasan 

yang masyarakatnya banyak yang merupakan 

pemilik UMKM seperti : 

a.    Peternak bebek petelur dan pembuat telur 

asin 

b. Peternak bebek daging 

c. Peternak telur ayam  

d. Peternak ikan lele, ikan patin, ikan bandeng, 

dan ikan gurame 

e. Pengepul udang 

f. Peternak Kambing dan Sapi  

g. Pemilik usaha olahan kelor dan kerupuk ikan 

  Selama melaksanakan program kerja 

kami pastinya tidak terlepas dari berbagai 

masalah yang melatar belakanginya antara lain : 

h. Pemasaran UMKM yang ada di 

Dukuhtengah yang kurang meluas 

i. Label produk UMKM yang tidak paten  

j. Kurangnya tumbuhan kelor yang seharusnya 

menjadi ikon desa karena desa yang telah 

mendapat julukan sebagai “Kampung 

Kelor” 

 Dengan berbagai masalah yang ada di 

desa Dukuhtengah, makan kami dari KKN-T 

kelompok 14 melaksanakan Program Kerja KKN 

Terpadu 2019 berfokus dengan tema ekonomi 

yang dimana kegiatan dalam program kerja kami 

adalah sebagai berikut: 
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d. Re-Branding Label produk Kelor dan 

Kerupuk Ikan 

e. Re-Branding kampung Kelor dengan 

kegiatan ceremonial “Gerakan Penanaman 

100 Kelor” 

f. Pemasaran UMKM yang ada di desa 

Dukuhtengah dengan melakukan kegiatan 

pemasaran melalui sosial media dan seminar 

pemasaran hasil bumi dan potensi desa 

Dukuhtengah.  

B. Gambaran Umum 

Desa Dukuhtengah merupakan desa yang 

terletak di Kecamatan Buduran, Kabupaten 

Sidoarjo. Jarak dari Desa Dukuhtengah ke 

Kecamatan Buduran adalah 7 km. Desa 

Dukuhtengah memiliki luas 48.640 ha dengan 

wilayah perkampungan, persawahan , dan 

peternakan.  

Batas-batas Desa Dukuhtengah terdiri dari  

Batas Utara  : Desa Gemurung / Kwangsang 

(Sedati), Kec. Buduran  

Batas  Selatan  : Desa Prasung, Kecamatan 

Buduran 

Batas Barat : Desa Banjarsari, Kecamatan 

Buduran 

Batas Timur  : Desa Damarsi, Kecamatan 

Buduran.  

 Desa Dukuhtengah terdiri dari 33 RT/ 6 

RW dengan penduduk rata-rata sebagian besar 
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adalah peternak lele, bebek, dan pemilik usaha 

seperti kerupuk dll. Mayoritas agama yang ada di 

Desa Dukuhtengah adalah Agama Islam dan 

merupakan daerah yang agamis.  

C.  Solusi Program Kerja 

Berdasarkan masalah yang terjadi di Desa 

Dukuhtengah, Di Desa Dukuhtengah dapat dilihat 

dari segi lingkungan yaitu kurang tersedianya 

tanaman kelor yang ada di Desa Dukuhtengah, 

dan kurangnya teknologi pemasaran secara 

langsung maupun tidak langsung (media sosial) 

maka kami dapat merumuskan program kerja 

yang dilakukan selama KKN di Desa 

Dukuhtengah ini yaitu kegiatan ceremonial 

“Gerakan Penanaman 100 Kelor” dengan 

menanam bibit-bibit kelor di halam Balai Desa 

Dukuhtengah lalu memberikan bibit-bibit kelor 

kepada masyarakat yang mengikuti acara 

ceremonial pada hari itu juga dan memberikan 

solusi yang mana akan bermanfaat untuk Desa 

Dukuhtengah yaitu tentang pemasaran melalui 

sosial media via (instagram). Program Kerja 

tersebut kami maksudkan untuk membantu Desa 

Dukuhtengah menambah potensi pemasukan 

tentang pemasaran bagi Desa Dukuhtengah, dan 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya informasi-informasi dari sosial media 

yang terus menerus akan berubah dengan 

mengikuti perkembangan zaman (generasi 
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milenial). Adapun proses dalam pembagian bibit 

kelor dan memberikan informasi terhadap sosial 

media ini yang utama kami melakukan observasi 

terlebih dahulu dengan Bapak Junaidi, SH selaku 

Pj, kemudian kami melakukan observasi lagi 

untuk menjalankan program kerja Mahasiswa 

KKN yaitu tentang ceremonial “Gerakan 

Penanaman 100 Kelor” di Desa Dukutengah 

untuk meningkatkan potensi usaha UKM yang 

ada dan sedikit membantu meningkatkan 

pemasaran di Desa Dukuhtengah. 

D. Kesan dan Pesan 

a. Kesan 

Dengan adanya KKN 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 

Dukuhtengah merupakan desa yang hebat bagi 

saya, antusias masyarakat sangatlah besar. Saya 

merasa sangat senang karena saya baru 

merasakan indahnya mengabdi. 

Saya berharap kegiatan dan program yang 

kami laksanakan di desa Dukuh Tengah dapat 

bermanfaat bagi saya indivdu, kelompok, 
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masyarakat Desa Dukuhtengah dan menjadi 

berkah untuk semua. Program dan kegiatan yang 

telah terlaksana diharapkan akan terus 

berkelanjutan dand tidak berhenti saat kegiatan 

KKN-T 2019 ini berakhir. Untuk warga desa 

Dukuhtengah saya harap dapat saling 

bekerjasama dan terus berusaha memajukan desa 

Dukuhtengah agar menjadi contoh yang baik bagi 

desa/kelurahan lainnya. Karena masyaraka desa 

Dukuhtengah memiliki banyak usaha dan potensi 

hasil bumi yang begitu melimpah.  

Saya juga mohon maaf kepada teman – 

teman KKN-T 2019 desa Dukuhtengah atas 

kesalahan maupun tutur kata yang disengaja 

maupun tidak disengaja dan berharap kepada 

teman-teman KKN agar tetap menjaga tali 

silaturahmi meski sudah tidak bersama-sama lagi. 

Semoga apa yang kita jalani selama ini dapat 

diambil sisi positifnya dan menjadi sebuah 

kenangan yang bisa kita kenang untuk selamanya. 

Aamiin 

b. Pesan  

Syukur Alhamdulillah pada Allah SWT, 

karena dengan rahmat-Nya saya dapat 

melaksanakan KKN Terpadu 2019 di Desa 

Dukuhtengah dengan lancar dan sesuai dengan 

program yang telah direncanakan. Harapan kami 

kepada desa ini tetap menjaga budaya, 

persaudaraan, tetap bersemangat untuk 
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membangun desa Dukuhtengah dan tetap 

mengenang kami meskipun kami disini hanya 

dalam waktu yang singkat. Desa Dukuhtengah ini 

merupakan tempat dimana saya mendapatkan 

banyak hal baru, ilmu baru, pengalaman baru dan 

kenangan yang akan selalu teringat. Saya banyak 

belajar dalam memahai keadaan, menghargai 

orang lain, menjalani hidup mandiri, kerja sama, 

dan belajar memahami dan menghormati budaya 

yang berkembang di lingkungan setempat, belajar 

menyesuaikan diri dengan masyarakat. Di sini 

saya mendapat keluarga baru, sahabat baru, 

teman baru, dan mengenal orang-orang baru yang 

berasal dari berbagai lapisan masyarakat yang 

sudah pasti memiliki latar belakang yang 

berbeda-beda.  

Ucapan terima kasih dan rasa syukur akan 

selalu mengalir untuk desa Dukuhtengah, para 

warga, keluarga besar KKN Terpadu desa 

Dukuhtengah, serta pihak-pihak yang ikut serta 

dalam pelaksanaan KKN ini. Karena dengan 

usaha, semangat, dan do’a, KKN Terpadu desa 

Dukuhtengah dapat terlaksana dengan baik. 

Semoga apa yang telah kami lakukan dapat 

memberikan inspiransi, manfaat, dan perubahan 

yang positif bagi semua pihak yang terlibat. 

Semoga julukan dari “ Kampung Kelor “ ini, 

usaha dari Desa Dukuhtengah sendiri akan 

berkembang lebih pesat lagi. 
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NAMA : RISKA WAHYU KURNIAWATI 

NIM : 162010300093  

PRODI : AKUNTANSI 

 

ESAI INDIVIDU KKN-T  

Desa Dukuh Tengah, Kec. Buduran, Kab. 

Sidoarjo 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan 

salah satu mata kuliah di perguruan tinggi yang 

wajib ditempuh oleh mahasiswa. Di Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo terdapat beberapa 

macam Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang 

ditawarakan kepada Mahasiswa, diantaranya :  

a. Kuliah Kerja Nyata (KKN)  Pencerahan 

(KKN-P) 

b. Kuliah Kerja Nyata (KKN)  Terpadu 

(KKN-T) 

c. Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

Internasional (KKN Internasional) 

d. Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

Muhammadiyah untuk Negeri (KKN-mu) 

 Berdasarkan beberapa macam KKN yang 

ditawarkan tersebut pembedanya adalah waktu 

dan tempat pelaksanaannya. Pada kesempatan ini 

pula kami mengambil program KKN Terpadu 

yang dilaksanakan selama 2 (dua) bulan mulai 01 

Agustus 2019 – 06 Oktober 2019. Dalam 
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kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini, 

mahasiswa diharuskan menjalankan semua tugas 

yang merupakan kegiatan akademik dalam wujud 

kegiatan langsung oleh mahasiswa di lingkungan 

masyarakat sesuai daerah Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) yang telah ditentukan oleh pihak 

Universitas. Melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) ini, mahasiswa mendapat pengalaman 

belajar dan bekerja dalam membangun kehidupan 

masyarakat yang lebih baik sebagai wujud 

penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

 Desa Dukuhtengah adalah lokasi kegiatan 

KKN Terpadu kelompok 14 Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo, terletak di Kecataman 

Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Sebelum kami 

memulai program kerja KKN Terpadu, kami 

kelompok 14 bertamu di Balai Desa Dukuhtengah 

untuk menemui Bapak Junaidi, SH selaku Pj. 

Kepala Desa guna meminta izin untuk melakukan 

KKN Terpadu di desa Dukuhtengah. Dalam 

kesempatan ini kami juga mendapatkan informasi 

tentang Desa Dukuhtengah.  

Di Desa Dukuhtengah ini merupakan kawasan 

yang masyarakatnya banyak yang merupakan 

pemilik UMKM seperti : 

a. Peternak bebek petelur dan pembuat telur 

asin 

b. Peternak bebek daging 

c. Peternak telur ayam  



 

 

89 
 

d. Peternak ikan lele, ikan patin, ikan bandeng, 

dan ikan gurame 

e. Pengepul udang 

f. Peternak Kambing dan Sapi  

g. Pemilik usaha olahan kelor dan kerupuk ikan 

  Selama melaksanakan program kerja 

kami pastinya tidak terlepas dari berbagai 

masalah yang melatar belakanginya antara lain : 

h. Pemasaran UMKM yang ada di 

Dukuhtengah yang kurang meluas 

i. Label produk UMKM yang tidak paten  

j. Kurangnya tumbuhan kelor yang seharusnya 

menjadi ikon desa karena desa yang telah 

mendapat julukan sebagai “Kampung 

Kelor” 

 Dengan berbagai masalah yang ada di 

desa Dukuhtengah, maka kami dari KKN-T 

kelompok 14 melaksanakan Program Kerja KKN 

Terpadu 2019 terfokus dengan tema ekonomi 

yang dimana kegiatan dalam program kerja kami 

adalah sebagai berikut: 

a. Re-Branding Label produk Kelor dan 

Kerupuk Ikan 

b. Re-Branding kampung Kelor dengan 

kegiatan ceremonial “Gerakan 

Penanaman 100 Kelor” 

c. Pemasaran UMKM yang ada di desa 

Dukuhtengah dengan melakukan kegiatan 

pemasaran melalui sosial media dan 
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sosialisasi pemasaran hasil bumi dan 

potensi desa Dukuhtengah.  

B. Gambaran Umum 

Desa Dukuhtengah merupakan desa yang 

terletak di Kecamatan Buduran, Kabupaten 

Sidoarjo. Jarak dari Desa Dukuhtengah ke 

Kecamatan Buduran adalah 7 km. Desa 

Dukuhtengah memiliki luas 48.640 ha dengan 

wilayah perkampungan, persawahan , dan 

peternakan.  

Batas-batas Desa Dukuhtengah terdiri dari  

Batas Utara  : Desa Gemurung / Kwangsang 

(Sedati), Kec. Buduran  

Batas  Selatan  : Desa Prasung, Kecamatan 

Buduran 

Batas Barat : Desa Banjarsari, Kecamatan 

Buduran 

Batas Timur  : Desa Damarsi, Kecamatan 

Buduran.  

 Desa Dukuhtengah terdiri dari 33 RT/ 6 

RW dengan penduduk rata-rata sebagian besar 

adalah peternak lele, bebek, dan pemilik usaha 

seperti kerupuk dll. Mayoritas agama yang ada di 

Desa Dukuhtengah adalah Agama Islam dan 

merupakan daerah yang agamis.  

C. Solusi Program Kerja 

a. Re-Branding Label Produk Olahan 

Kelor dan Kerupuk Ikan 
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Dengan latar belakang UMKM produk 

olahan kelor dan kerupuk ikan yang selama ini 

belum mempunyai label yang paten, maka 

kelompok kami mengadakan kegiatan “Re-

Branding Label Produk Olahan Kelor dan 

Kerupuk Ikan” yang akan digunakan sebagai 

label  paten atas UMKM olahan produk kelor 

yang berupa Wedang Kelor / Moringa tea, dan 

Tea celup kelor beserta usaha kerupuk Ikan .  

b. Re-Branding Kampung Kelor 

Kurangnya tumbuhan kelor di desa 

Dukuhtengah yang seharusnya menjadi ikon desa 

karena desa yang telah mendapat julukan sebagai 

“Kampung Kelor” menjadi alasan dasar dari 

kelompok kami melakukan kegiatan 

“Ceremonial Gerakan penanaman 100 Kelor”. 

Dalam kegiatan ini kami melibatkan para warga, 

Ibu-ibu PKK, Perangkat desa, dan karang taruna 

dengan menaman kelor di area sekitar balai desa 

Dukuhtengah serta memberikan bibit tanaman 

kelor yang nantinya ditanam di sekitar rumah 

masing-masing warga. Dengan gerakan ini, 

diharapkan julukan kampung Kelor yang telah di 

dapat oleh Desa Dukuhtengah sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. Selain itu, tujuan dari 

penanaman kelor ini untuk menjadikan daun 

kelor sebagai bahan baku dalam pengolahan 

Kelor yang dapat membantu usaha UMKM di 

desa Dukuhtengah.  
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c.  Pemasaran Hasil Bumi dan Potensi desa 

Dukuhtengah 

Kurang lancarnya pemasaran UMKM yang 

ada di desa Dukuhtengah ini menjadikan dasar 

bagi kelompok kami dalam menjalankan kegiatan 

Pemasaran yang kami tempuh dengan cara 

memasarkan hasil UMKM melalui sosial media 

dan bekerja sama dengan akun instagram 

@banggasidoarjo untuk mengeksplor berbagai 

hasil UMKM desa Dukuhtengah dengan tujuan 

memperkenalkan ke lebih banyak khalayak 

ramai. Selain itu, proses pemasaran kami dukung 

dengan adanya pembuatan banner yang dipasang 

dipinggir jalan lengkap dengan denah petunjuk 

alamat berbagai UMKM seluruh desa 

Dukuhtengah. Tidak hanya berhenti disitu, di 

akhir masa-masa KKN kami mengadakan 

pertemuan dengan berbagai warga, perangkat 

desa, dan pemilik UMKM untuk melakukan 

sosialisasi dengan tema Pemasaran dan 

penyerahan akun sosial media yang digunakan 

dalam pemasaran UMKM tersebut, akun sosial 

media ini nantinya diharapkan bisa dilanjutkan 

oleh pihak karang taruna desa Dukuhtengah 

sehingga dapat membantu meningkatkan 

perekonomian di desa Dukuhtengah.  

D. Kesan dan Pesan 

a. Kesan  
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Kata yang paling tepat untuk diucapkan 

adalah syukur Alhamdulillah pada Allah SWT, 

karena dengan rahmat-Nya kami dapat 

melaksanakan KKN Terpadu 2019 di Desa 

Dukuhtengah dengan lancar sesuai dengan 

program yang telah direncanakan. Desa 

Dukuhtengah ini merupakan tempat dimana kami 

mendapatkan banyak hal baru, ilmu baru, dan 

kenangan yang akan selalu teringat. Kami banyak 

belajar dalam memahai keadaan, menghargai 

orang lain, menjalani hidup mandiri, kerja sama, 

dan belajar memahami dan menghormati budaya 

yang berkembang di lingkungan setempat, belajar 

menyesuaikan diri dengan keadaan sebelumnya 

yang berbeda dengan keadaat sebelumnya.  

Di desa Dukuhtengah ini kami mendapat 

keluarga baru, sahabat baru, teman baru, dan 

mengenal orang-orang baru yang berasal dari 

berbagai lapisan masyarakat yang sudah pasti 

memiliki latar belakang yang berbeda.  

Ucapan terima kasih dan rasa syukur akan 

selalu mengalir untuk desa Dukuhtengah, para 

warga, keluarga besar KKN Terpadu desa 

Dukuhtengah, serta pihak-pihak yang ikut serta 

dalam pelaksanaan KKN ini. Karena dengan 

usaha, semangat, dan do’a, KKN Terpadu desa 

Dukuhtengah dapat terlaksana dengan baik. 

Semoga apa yang telah kami lakukan dapat 
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memberikan inspiransi, manfaat, dan perubahan 

yang positif bagi semua pihak yang terlibat.  

b. Pesan 

Kami berharap kegiatan dan program yang 

kami laksanakan di desa Dukuhtengah dapat 

bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita 

semua. Program dan kegiatan telah terlaksana 

diharapkan akan terus berkelanjutan, tidak 

berhenti saat kegiatan KKN-T 2019 ini 

berakhir. Untuk warga desa Dukuhtengah kami 

harap dapat saling bekerjasama untuk 

memajukan desa Dukuhtengah agar menjadi 

contoh yang baik bagi desa/kelurahan lainnya. 

Karena desa Dukuhtengah memiliki masyarakat 

desa yang memiliki banyak usaha dan potensi 

hasil bumi.  

Saya juga berharap kepada teman-teman 

KKN-T 2019 desa Dukuhtengah agar tetap 

menjaga tali silaturahmi meski sudah tidak 

bersama-sama lagi. Semoga apa yang kita jalani 

selama ini dapat diambil sisi positifnya dan 

menjadi sebuah kenangan yang bisa kita kenang 

untuk selamanya. Aamiin. 
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NAMA : BAGAS ARIYA DIPANGGA 

NIM : 162020100038 

PRODI : TEKNIK MESIN 

 

ESAI INDIVIDU KKN-T  

Desa Dukuh Tengah, Kec. Buduran, Kab. 

Sidoarjo 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Kuliah Kerja Nyata (KKN) Adalah salah 

satu mata kuliah di perguruan tinggi yang wajib 

ditempuh oleh mahasiswa di lingkungan 

masyarakat. Sehingga KKN diharapkan dapat 

membantu memecahkan masalah yang ada di 

masyarakat dengan cara mengoptimalkan sumber 

daya yang ada. Di Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo terdapat beberapa macam Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) yang ditawarakan kepada 

Mahasiswa, diantaranya :  

a. Kuliah Kerja Nyata (KKN)  Pencerahan 

(KKN-P) 

b. Kuliah Kerja Nyata (KKN)  Terpadu (KKN-

T) 

c. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional 

(KKN Internasional) 

d. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Muhammadiyah 

untuk Negeri (KKN-mu) 
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  Berdasarkan beberapa macam KKN yang 

ditawarkan tersebut pembedanya adalah waktu 

dan tempat pelaksanaannya. Pada kesempatan ini 

pula kami mengambil program KKN Terpadu 

yang dilaksanakan selama 2 (dua) bulan mulai 01 

Agustus 2019  06 Oktober 2019. Dalam kegiatan 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini, mahasiswa 

diharuskan menjalankan semua tugas yang 

merupakan kegiatan akademik dalam wujud 

kegiatan langsung oleh mahasiswa di lingkungan 

masyarakat sesuai daerah Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) yang telah ditentukan oleh pihak 

Universitas. Melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) ini, mahasiswa mendapat pengalaman 

yang begitu banyak tentang hal belajar dan 

bekerja dalam membangun kehidupan masyarakat 

yang lebih baik sebagai wujud penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.  

  Desa Dukuhtengah adalah lokasi kegiatan 

KKN Terpadu kelompok 14 Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo, terletak di Kecataman 

Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Sebelum kami 

memulai program kerja KKN Terpadu, kami 

kelompok 14 bertamu di Balai Desa Dukuhtengah 

untuk menemui Bapak Junaidi, SH selaku Pj. 

Kepala Desa guna meminta izin untuk melakukan 

KKN Terpadu di desa Dukuhtengah. Dalam 

kesempatan ini kami juga mendapatkan informasi 

tentang Desa Dukuhtengah.  
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Di Desa Dukuhtengah ini merupakan kawasan 

yang masyarakatnya banyak yang merupakan 

pemilik UMKM seperti : 

a. Peternak bebek daging 

b. Peternak bebek petelur dan pembuat telur 

asin 

c. Peternak telur ayam  

d. Peternak ikan lele, ikan patin, ikan bandeng, 

dan ikan gurame 

e. Pengepul udang 

f. Peternak Kambing dan Sapi  

g. Pemilik usaha olahan kelor dan kerupuk ikan 

  Selama melaksanakan program kerja kami 

pastinya tidak terlepas dari berbagai masalah 

yang melatar belakanginya antara lain : 

a. Pemasaran UMKM yang ada di 

Dukuhtengah yang kurang meluas 

b. Label produk UMKM yang tidak paten  

c. Kurangnya tumbuhan kelor yang seharusnya 

menjadi ikon desa karena desa yang telah 

mendapat julukan sebagai Kampung Kelor 

  Dengan berbagai masalah yang ada di 

desa Dukuhtengah, makan kami dari KKN-T 

kelompok 14 melaksanakan Program Kerja KKN 

Terpadu 2019 berfokus dengan tema ekonomi 

yang dimana kegiatan dalam program kerja kami 

adalah sebagai berikut: 

a. Re-Branding Label produk Kelor dan 

Kerupuk Ikan 
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b. Re-Branding kampung Kelor dengan 

kegiatan ceremonial Gerakan Penanaman 100 

Kelor 

c. Pemasaran UMKM yang ada di desa 

Dukuhtengah dengan melakukan kegiatan 

pemasaran melalui sosial media dan seminar 

pemasaran hasil bumi dan potensi desa 

Dukuhtengah.  

B. Gambaran Umum 

Desa DukuhTengah merupakan desa yang 

terletak di Kecamatan Buduran, Kabupaten 

Sidoarjo. Jarak dari Desa Dukuhtengah ke 

Kecamatan Buduran adalah 7 km. Desa 

Dukuhtengah memiliki luas 48.640 ha dengan 

wilayah perkampungan, persawahan , dan 

peternakan.  

Batas-batas Desa Dukuhtengah terdiri dari  

Batas Utara  : Desa Gemurung / Kwangsang 

(Sedati), Kec. Buduran  

Batas  Selatan  : Desa Prasung, Kecamatan 

Buduran 

Batas Barat : Desa Banjarsari, Kecamatan 

Buduran 

Batas Timur  : Desa Damarsi, Kecamatan 

Buduran.  

 Desa Dukuhtengah terdiri dari 33 RT/ 6 RW 

dengan penduduk rata-rata sebagian besar adalah 

peternak lele, bebek, dan pemilik usaha seperti 

kerupuk dll. 
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C. Solusi Program Kerja 

Berdasarkan masalah yang terjadi di Desa 

Dukuhtengah, Di Desa Dukuhtengah dapat dilihat 

dari segi lingkungan dan partisipasinya begitu 

kurang antusiasnya dari warga dukuh tengah 

sendiri untuk mengikuti acara yang diadakan 

untuk memperbaiki sitem pemasaran mereka. dan 

untuk yang mempunyai usaha kelor mereka 

merasa  kurang tersedianya tanaman kelor yang 

ada di Desa Dukuhtengah, dan kurangnya 

teknologi pemasaran secara langsung maupun 

tidak langsung (media sosial) maka kami dapat 

merumuskan program kerja yang dilakukan 

selama KKN di Desa Dukuhtengah ini yaitu 

kegiatan ceremonial Gerakan Penanaman 100 

Kelor dengan menanam bibit kelor di halam Balai 

Desa Dukuhtengah, membagikan bibit kelor 

kepada masyarakat yang mengikuti acara 

ceremonial pada hari itu. Program Kerja tersebut 

kami maksudkan untuk membantu Desa 

Dukuhtengah menambah potensi pemasukan 

tentang pemasaran bagi Desa Dukuhtengah, dan 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya informasi-informasi dari sosial media 

yang terus menerus akan berubah dengan 

mengikuti perkembangan zaman (generasi 

milenial).  

Adapun proses dalam pembagian bibit 

kelor dan memberikan informasi terhadap sosial 
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media ini yang utama kami melakukan observasi 

terlebih dahulu dengan Bapak Junaidi, SH selaku 

Pj, kemudian kami melakukan observasi lagi 

untuk menjalankan program kerja Mahasiswa 

KKN yaitu tentang ceremonial Gerakan 

Penanaman 100 Kelor di Desa Dukutengah 

untuk meningkatkan potensi usaha UKM yang 

ada dan sedikit membantu meningkatkan 

pemasaran di Desa Dukuhtengah. Untuk saat ini 

program kerja yang kami unggulkan yaitu 

mengenai UKM atau pemasaran yang diupayakan 

agar warga di desa Dukuhtengah bisa meniru 

sitem dari kami yaitu KKN-T Muhammaddiyah 

Sidoarjo. Yang kami angkat disini sementara 

yang paling diunggulkan yaitu mengenai usaha 

kelor dikarenakan usaha tersebut unik dan jarang 

ditiru oleh desa desa manapun. Kami yakin 

dengan kinerja kami selama di Desa 

Dukuhtengah dapat membantu para pengusaha 

kelor maupun lele menjadi pemasaran yang 

meluas tidak hanya itu kami selaku mahasiswa 

kkn juga menyediakan sarana prasarana seperti 

bahan baku kelor itu sendiri untuk para 

pengusaha kelor . semoga usaha yang kami 

lakukan bisa dilestraikan atau dibudidayakan 

dengan amanah oleh masryarakat di Desa 

Dukuhtengah.  

D. Kesan dan Pesan 

a. Kesan 
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Bersyukur bisa bertemu dengan 

pengusaha" hebat di dukuh tengah, banyak hal 

yang dapat saya pelajari mulai dari budidaya ikan 

sampai pengelolaan nya terus menjual atau 

memasarkannya. KKN T umsida juga membuat 

saya lebih berani lagi untuk sosialisasi dan 

observasi terhadap lingkungan sekitar.  Banyak 

skil" yang saya dapat selama KKN mulai dari 

memasak, menulis laporan" dan meneliti usaha" 

kecil dengan maksud membantu 

mengembangkannya lagi. 

Di desa Dukuhtengah ini saya mendapat keluarga 

baru, sahabat baru, teman baru, dan mengenal 

orang-orang baru yang berasal dari berbagai 

lapisan masyarakat yang sudah pasti memiliki 

latar belakang yang berbeda - beda. Tetapi itu 

bukanlah masalah yang besar untuk saya sebab 

berbeda bukan berarti tidak sama disini kata 

berbeda bisa diartikan sebgai suatu pemikiran 

yang berbeda suatu ide yang berbeda melainkan 

atas kerjasama dan komunikasi yang baik ide dan 

pemikiran yang berbeda itu bisa menghasilkan 

suatu hasil yang sangat luar biasa. Saya selaku 

mahasiswa kkn beserta teman teman saya banyak 

mengucapkan puji syukur dan terimakasih atas 

segala yang telah kita capai.  

b. Pesan  

  Semoga warga  dukuh lebih semangat 

lagi dalam mengembangkan kegiatan usaha dan 
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lebih melek teknologi lagi untuk promosi dan 

pemasaran produk"nya. Untuk pihak kampus 

mohon lebih diperhatikan mahasiswa nya selama 

KKN dengan cara DPL menjenguk 2minggu 

sekali minimal agar mahasiswa merasa di awasi 

dan diperhatikan sehingga tidak sembrono dalam 

kegiatan KKN T tersebut. 

Saya berharap kegiatan dan program yang kami 

laksanakan di desa Dukuhtengah dapat 

bermanfaat bagi saya indivdu, kelompok, 

masyarakat Desa Dukuhtengah dan saya juga 

berharap agar masyarakat atau warga Desa 

Dukuhtengah bisa merawat dan menerapkan apa 

yang kami upayakan untuk membantu 

perekonomian warga sekitar dengan melalui 

program pemasaran beserta melestraikan bahan 

baku kelor. Program dan kegiatan telah terlaksana 

diharapkan akan terus berkelanjutan, tidak 

berhenti saat kegiatan KKN-T 2019 ini berakhir. 

Untuk warga desa Dukuhtengah saya harap dapat 

saling bekerjasama untuk memajukan desa 

Dukuhtengah agar menjadi contoh yang baik bagi 

desa/kelurahan lainnya. Karena desa 

Dukuhtengah masyarakatnya memiliki banyak 

usaha dan potensi hasil bumi yang begitu 

melimpah.  

Semoga KKT umsida selanjutnya dapat lebih baik 

dari kami. 
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NAMA : PUTRI AMBARSARI 

NIM : 162020300150  

PRODI : AKUNTANSI 

 

ESAI INDIVIDU KKN-T  

Desa Dukuh Tengah, Kec. Buduran, Kab. 

Sidoarjo 

A. Latar Belakang Masalah 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan 

suatu bentuk aktivitas perkuliahan kurikuler 

dengan design tertentu yang lebih bersifat praktis 

interdisipliner sebagai salah satu langkah 

pendidikan keterampilan bermasyarakat untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang telah 

ditentukan. KKN juga merupakan praktek 

penerapan ilmu yang bersifat interdisipliner dan 

dikembagkan oleh seluruh jurusan atau program 

studi sebagai bagian dari program pendidikan di 

Perguruan Tinggi secara keseluruhan. Sehingga 

KKN diharapkan dapat membantu memecahkan 

masalah yang ada di masyarakat dengan cara 

mengoptimalkan sumber daya yang ada.  

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan 

salah satu mata kuliah di perguruan tinggi 

sehingga mahasiswa wajib untuk 
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melaksanakannya. Di Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo terdapat beberapa 

macam KKN yang di tawarkan kepada 

mahasiswanya. Macam-macam KKN tersebut 

yaitu KKN Pencerahan dan KKN Terpadu. 

Bedanya dari kedua program tersebut adalah 

waktu pelaksanaannya. Dan pada kesempatan ini 

pula saya mengambil program KKN Terpadu 

yang deadline waktunya 2 bulan dari bulan 

Agustus 2018 hingga September 2018. Dalam 

kegiatan KKN ini, mahasiswa diharuskan untuk 

melakukan semua tugas yang merupakan kegiatan 

akademik dalam wujud kegiatan langsung oleh 

mahasiswa di lingkungan masyarakat. 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 
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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 KKN ini, mahasiswa 

mendapatkan pengalaman belajar dan bekerja 

dalam membangun kehidupan masyarakat yang 

lebih baik sebagai wujud dari penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. KKN juga 

diharapkan menjadi pendorong pengembangan 

riset terapan secara mutualistik dalam rangka 

membantu menyelesaikan permasalahan di 

masyarakat. Kegiatan KKN diharapkan dapat 

mengembangkan kepekaan rasa, kognisi sosial 

mahasiswa, serta kepedulian terhadap sesama 

manusia. Bagi pemerintah daerah dan masyarkat 

setempat, kegiatan KKN dapat membantu dalam 

mempercepat proses pembangunan serta 

membentuk kader penerus kegiatan 

pembangunan.   

Kegiatan KKN Terpadu yang kami lakukan 

berlokasikan di Desa Dukuh Tegah, kec. 

Buduran, kab. Sidoarjo. Di desa Dukuh Tengah 

ini merupakan kawasan yang banyak terdapat 

perternakan, pengembangan lele dan UMKM. 

Potensi yang dimiliki oleh masyarakat di desa 

Sukorejo mayoritas warganya mengelola 
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perternakan bebek, sapi dan kambing dan dalam 

peternakan lele serta mengelola berbagai UMKM 

yang ada dalam desa Dukuh Tengah, 

Program kerja utama kami adalah tentang 

Pengembangan dan Pemasaran potensi desa 

Dukuh Tengah, yang dimana ada dua kegiatan 

inti dalam program kerja kami. Yang pertama 

yaitu Program dalam memasarkan potensi yang 

ada dalam desa Dukuh Tengah dengan media 

iklan (Pemasangan banner) dan yang ke dua yaitu 

merebranding produk UMKM yasng ada dalam 

Dukuh Tengah yaitu produk minuman  kelor dan 

produk kerupuk ikan serta program tambahan 

yaitu penanaman 100 pohon kelor dalam 

menunjang UMKM yang ada dalam desa serta 

menumbuhkan kembali nama “KAMPUNG 

KELOR” yang sudah tersemat  dalam kampung 

Dukuh Tengah. Sehingga tema yang kita ampuh 

sangat sesuai dan tepat sasaran.  

Selama melaksanakan program kerja kami 

pastinya tidak terlepas dari berbagai masalah 

yang melatar belakanginya, antara lain :  

a. Pemasaran yang kurang dalam potensi dalm 

Desa Dukuh Tengah 

b. Kurangnya sosiasisasi terhadap warga desa 

tentang pengembangan wadah dalam 

memasarkan produk UMKM serta hasil 

perternakan. 
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c. Kurangnya bahan baku dalam produk UMKM 

yaitu produk kelor 

Disamping menyelesaikan program kerja 

kami yang sudah tersusun sebelumnya, kami pun 

tak lupa bersosialisasi dengan warga desa. Karena 

di Desa Dukuh Tengah  sendiri tergolong Desa 

yang aktif dalam peringatan hari besar umum 

maupun hari besar islam. Terutama pada warga 

sekitar posko yang kami tempati. Kami juga aktif 

dalam kegiatan desa Dukuh Tengah, hampir 

setiap kegiatan yang di adakan desa kami selalu 

meluangkan waktu untuk ikut serta di dalam nya 

dengan tujuan membantu pelaksanaan kegiatan 

dan pihak desa pun menyambut kami dengan 

lapangan dada.  

B. Solusi Program Kerja 

a.  Kegiatan Merebranding Ulang Logo 

UMKM   

Kami kelompok KKN-T 14  melakukan 

kegiatan merebranding ulang dalam produk Ratu 

Lemu yang sudag ada didesa Dukuh Tengah yaitu 

dalam bentuk pengubahan logo karena logo yang 

sudah ada selalu berubah – ubah sehingga 

menghambat dalam perkembangan produk itu 

sendiri. Kegiatan ini kami fokuskan pada 

UMKM. Dengan harapan dari hasil rebranding ini 

akan memberikan solusi terhadap permasalahan 
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yang selama ini dihadapi selama pemasaran 

produk UMKM di desa Dukuh Tengah .  

b.  Kegiatan Gerakan Penanaman 100 kelor   

Kami kelompok KKN-T 14 melakukan 

kegiatan Gerakan Penanaman 100 Kelor untuk 

menunjang bahan baku dalam pembuatan produk 

kelor yang kami fokuskan bukan hanya untuk 

kemajuan ekonomi desa Sukorejo saja, melainkan 

kepada lapisan masyarakat desa seperti jajaran 

RT dan RW desa Dukuh Tengah, serta lapisan 

organisasi desa seperti Karang Taruna. Dengan 

harapan dari hasil penanaman ini dapat 

mengembangkan UMKM di desa Dukuh Tengah  

c.  Pemasaran Potensi Desa Dengan 

Pemasang Banner 

Kami kelompok KKN-T 14 merasakan 

bahwa pemasaran dalam desa tersebut sangat 

kurang sehingga kelompok KKN kami 

merencanakan dalam pemasangan Banner dalam 

pengembangan potensi yang ada dalam Desa 

Tersebut. 

C. 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 KKN Terpadu di desa Dukuh 

Tengah dengan lancar dan sesuai yang telah 
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direncanakan. Desa Dukuh Tengah 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 Dukuh Tengah kami diberikan sambutan 

baik dari Kepala Desa Dukuh Tengah serta 

jajaran nya. Serta sambutan warga yang ada 

disekitar posko kami. 

Di desa Dukuh Tengah 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.  
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Ucapan terimakasih dan rasa syukur akan 

selalu mengalir untuk desa Dukuh Tengah, para 

warga, keluarga besar KKN Terpadu desa Dukuh 

Tengah, serta pihak-pihak yang ikut serta dalam 

pelaksanaan KKN ini. Karena dengan usaha, 

semangat, dan doa, KKN Terpadu desa Dukuh 

Tengah 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 Sukorejo dapat 

bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. 

Program dan kegiatan yang telah terlaksana 

diharapkan akan terus berkelanjutan, tidak 

berhenti saat kegiatan KKN-T ini berakhir. Untuk 

warga desa Dukuh Tengah saya harap saling 

bekerjasama untuk memajukan desa Dukuh 

Tengah agar menjadi contoh yang baik bagi 

desa/kelurahan yang lainnya. Karena desa Dukuh 

Tengah memiliki masyarakat desa yang sangatlah 

luar biasa kompak dan dalam mengembangkan 

potensi desa Dukuh Tengah.   

Saya harap untuk teman-teman KKN-T 

desa Dukuh Tengah tetap menjaga tali 

silaturrahmi meski sudah tidak bersama-sama 

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

positifnya.  
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NAMA : ANDIKA PUTRA ROMADHON 

NIM : 161020700061  

PRODI : TEKNIK INDUSTRI 

 

ESAI INDIVIDU KKN-T  

Desa Dukuh Tengah, Kec. Buduran, Kab. 

Sidoarjo 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN-T) 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di desa 

dukuh tengah, kecamatan buduran, kabupaten 

sidoarjo. Dimana di daerah tersebut banyak sekali 

pengusaha kecil seperti kolam ikan lele, kolam 

ikan patin, peternak bebek, peternak kambing 

serta pengusaha kecil pengolahan daun kelor. 

Sekelompok mahasiswaa Kuliah Kerja Nyata 

(KKN-T) di desa dukuh tengah, kecamatan 

buduran, kabupaten sidoarjo. yang akan 

memberikan wawasan lebih tentang bagaimana 

cara pemasaran serta membranding label untuk 

kemasan pengolahan daun kelor. 

Masyarakat di desa dukuh tengah sebagian 

besar sangat tergantung terhadap hasil bumi 

meraka masing-masing, namun mereka belum 

begitu sadar akan cara pemasaran dan juga 

pengolahannya, oleh sebab itu sebagian besar 
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peternak ikan, peternak bebek, peternak kambing 

hanya menjualnya secara langsung kepada 

tengkulak, alhasil harga yang ditawar oleh 

tengkulak sangat murah karena tengkulak juga 

akan mengambil keuntungan, oleh sebab itu 

keuntungan yang didapat dari peternakan warga 

desa dukuh tengah kurang memberikan 

keuntungan yang besar bagi peternaknya. 

Dengan adannya anggota kelompok KKN-

T yang memberikan ide kepada warga desa dukuh 

tengah, kecamatan buduran, kabupaten sidoarjo, 

untuk pemasaran dan pengolahan hasil bumi desa 

dukuh. dari masyarakat sendiri masih belum 

memahami dan mengerti cara pemasaran hasil 

bumi yang mereka hasilkan untuk meningkatkan 

pendapatan mereka. Dengan cara pemasaran dan 

pengolahan yang baik, akan menghasilkan produk 

dan juga harga yang lebih tinggi karna warga bisa 

langsung menjual hasil bumi mereka secara 

langsung kepada konsumen tanpa harus melalui 

tengkulak, Dengan adanya kegiatan KKN-T pada 

warga di desa dukuh tengah, kecamatan buduran, 

kabupaten sidoarjo. untuk menerapkan kegiatan 

tersebut supaya masyarakat di desa dukuh tengah 

bisa memanfaatkan ilmu yang diterapkan oleh 

mahasiswa KKN-T kelompok 14 Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo. 

Semoga ilmu yang di berikan kepada 

masyarakat ini bermanfaat meskipun ini sedikit 
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tetapi bisa bermanfaat. Agar warga peternak dan 

pengolahan daun kelor bisa lebih meningkatkan 

pendapatan mereka dan juga bisa lebih 

mengenalkan hasil alam yang ada di desa dukuh 

tengah ketingkat yang lebih luas. 

B. Solusi 

Dalam program kerja dibidang pemasaran 

potensi hasil bumi (ukm) dan gerakan aksi 

penanaman 100 batang kelor, kami kelompok 

KKN-T dari Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo. Berdasarkan permasalahan tersebut, 

maka kami melakukan pemanfaatan dan 

pembelajaran tentang pemasaran dan juga 

pengolahan, khususnya Warga yang ada di desa 

dukuh tengah, kecamatan buduran, kabupaten 

sidoarjo dengan adanya pemanfaatan dan 

pembelajaran tersebut kami berharap warga bisa 

mengaplikasikan dilingkungan sekitar desa dukuh 

tengah dan warga dapat mengaplikasikan ilmu 

tersebut dengan baik dan konsisten. Dimana 

harapan kami kedepannya masyarakat Desa 

dukuh tengah kecamatan buduran, kabupaten 

sidoajo dapat lebih produktif lagi dalam usaha 

mereka masing-masing 

C. Kesan dan Pesan 

a. Kesan  

Selama kegiatan KKN-T di desa dukuh 

tengah, kecamatan buduran, kabupaten sidoarjo. 
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banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan 

dimulai dari cara berinteraksi dengan warga 

setempat yang sangat ramah begitupun perangkat 

desa yang sangat ramah dan mendukung seluruh 

kegiatan KKN-T di desa mereka. Kami tidak 

akan lupa akan desa itu dan terima kasih kami 

semua untuk warga desa dukuh tengah, 

kecamatan buduran, kabupaten sidoarjo, juga 

sangat aktif membantu kami pada saat kami 

mengalami suatu kendala yang tidak bisa kami 

atasi sendiri 

b. Pesan 

Pesan saya kepada seluruh warga desa 

dukuh tengah, kecamatan buduran, kabupaten 

sidoarjo,  agar tetap terus mengembangkan usaha 

hasil bumi mereka. Kami juga siap membantu 

jika ada kendala pada saat proses pemasaran 

maupun pengolahan. Kami juga sangat 

mengharapkan agar ilmu pemasaran dan 

pengolahan yang diajarkan oleh kelompok 14 

KKN-T Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

bisa digunakan keseluruh masyarakat sekitar. 

Karena bila ilmu di bagi, sang pembagi tak akan 

lupa ilmu itu. Dan selalu ingat. 
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NAMA : AGUS SATRIYO PAMUNGKAS 

NIM : 168620600053  

PRODI : PGSD 

 

ESAI INDIVIDU KKN-T  

Desa Dukuh Tengah, Kec. Buduran, Kab. 

Sidoarjo 

 

A. Latar Belakang  

Pada awal kedatangan kami di desa Dukuh 

Tengah untuk melaksanakan KKN-T UMSIDA, 

kami melihat plakat yang di situ tertulis Desa 

Kelor. Dalam benak pemikiran saya pasti di desa 

ini banyak sekali tumbuh pohon kelor, ngeri juga 

membayangkan desa yang dipenuhi pohon kelor. 

Yang saya ketahui pohon kelor itu berbau sesuatu 

yang mistis. 

Setelah kami berbincang-bincang, ngobrol 

dan bertanya kepada Kepala Desa dan jajaran 

perangkat di balai desa, kami sama sekali tidak 

mendengar cerita tentang kelor, yang kami dengar 

justru banyak sekali UMKM seperti ternak ikan 

lele, bebek, telur asin dan banyak lagi olahan-

olahan ikan seperti krupuk bandeng, krupuk lele. 

Kami bertanya kepada Bapak Sekdes tentang 

tulisan kampung kelor di desa Dukuh Tengah. 

Dari situ kami mengetahui bahwa plakat tulisan 
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kampung kelor tersebut merupakan tinggalan dari 

KKN Universitas UBHARA, dan memang ada 

pohon kelor di desa dukuh tengah, namun hanya 

beberapa pohon saja yang tumbuh di belakang 

balai desa. 

Kami berinisiatif me-rebrending pohon 

kelor dan kami mulai dengan penanaman 100 

pohon kelor di sekitar balai desa. Kegiatan kami 

ini disambut positif oleh kepala desa dan ternyata 

setelah kami cari informasi ada salah satu warga 

yang benar-benar memanfaatkan daun kelor 

untuk dijadikan olahan minuman yang tentu saja 

memiliki banyak sekali manfat bagi kesehatan 

tubuh.  

B. Gambaran Umum 

Batas Desa Dukuh Tengah merupakan desa 

yang terletak di Kecamatan Buduran, Kabupaten 

Sidoarjo. Jarak dari Desa Dukuh Tengah ke 

Kecamatan Buduran adalah sekitar 4 km dan 

jarak dari Desa Dukuh Tengah ke Kabupaten 

Sidoarjo adalah sekitar 8 km. Desa Dukuh 

Tengah memiliki luas -48.640 Ha. Jumlah 

penduduk -5070 orang, jumlah dusun 2, yaitu 

dusun Dukuh tengah Barat dan timur. Jumlah RT 

33 Rukun Tetangga, 6 Rukun Warga, mayoritas 

warganya bertani, beternak, dan memelihara ikan 

di tambak. 
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-batas Desa Dukuh Tengah terdiri dari  

Batas Utara  : Desa Damarsih, Kecamatan 

Buduran 

Batas Timur  : Desa Damarsih, Kecamatan 

Buduran 

Batas Barat : Desa Banjarsari, Kecamatan 

Buduran 

Batas Selatan  : Desa Prasung, Kecamatan 

Buduran 

C. Solusi 

Berdasarkan informasi dan hasil dari 

survey yang kami lakukan kepada beberapa 

warga di desa Dukuh Tengah. Desa Dukuh 

Tengah memiliki banyak sekali potensi-potensi 

UMKM , namun para pelaku usaha belum 

maksimal dalam hal pemasaran. Maka kami 

merumuskan program kerja  yang dilakukan 

selama KKN di desa Dukuh Tengah. Pertama 

kami membantu pemasaran melakukan kerja 

sama dengan instagram bangga sidoarjo, kami 

juga membuat banner yang didalamnya terdapat 

potensi-potensi UMKM di desa Dukuh Tengah 

dan akan kami pasang di gapura pintu masuk desa 

Dukuh Tengah, agar masyarakat umum 

mengetahui bahwa desa Dukuh Tengah memiliki 

berbagai UMKM yang mungkin bisa menarik 

minat masyarakat. Kemudian kami mengadakan 

penanaman 100 kelor dan merebrending logo 
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minuman yg berasal dari olahan kelor agar 

semakin dikenal oleh masyarakat luas. 

D. Kesan dan Pesan 

a. Kesan 

Kesan yang saya dapatkan selama 

menjalani KKN di Desa Dukuh Tengah, banyak 

sekali pengalaman dan pelajaran yang saya 

dapatkan mulai dari kebersamaan bersama teman-

teman, adanya rasa tanggung jawab, kekeluargan 

dan solidaritas yang tinggi. Adanya pengalaman 

berbaur langsung dengan warga yang menambah 

wawasan serta pelajaran yang belum pernah saya 

terima di dalam pembelajaran di saat kuliah. 

Warga sangat aktif dalam partisipasi 

dengan semua kegiatan yang kami lakukan, 

begitu pula kami juga sangat senang mengikuti 

kegiatan warga contohnya saat peringatan hari 

kemerdekaan mengadakan berbagai lomba dan 

juga karnaval desa DukuhTengah. 

b. Pesan 

Pesan saya kepada warga desa Dukuh 

Tengah, semoga semua program-program yang 

sudah kami jalankan bisa bermanfaat dan 

berkesinambungan. Bibit – bibit kelor yang sudah 

kita tanam bersama warga agar dirawat untuk 

nantinya menjadi icon desa Dukuh Tengah. 

Untuk para pelaku usaha semoga usahanya 

semakin maju dan berkembang pesat, untuk para 
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petani dan peternak ikan semoga hasil panen 

berlimpah sehingga bisa membantu 

perekonomian warga. 

NAMA : SITI MAS’ULAH 

NIM : 162010200225  

PRODI : MANAJEMEN 

 

ESAI INDIVIDU KKN-T  

Desa Dukuh Tengah, Kec. Buduran, Kab. 

Sidoarjo 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kuliah kerja nyata merupakan bentuk 

pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa 

dengan pendekatan lintas keilmuan yang 

bertempat di daerah-daerah tertentu. Program 

kerja yang dilakukan pun berbeda-beda 

tergantung pada kebutuhan tempat pelaksanaan 

KKN dan potensi yang ada di masyarakat 

setempat yang perlu dikembangkan lagi. 

Melalui KKN ini diharapkan mahasiswa 

dapat mengembangkan kemampuan yang didapat 

di bangku kuliah selama 6 semester belakangan 

ini dan mendapatkan pengalaman belajar yang 

kemudian kedepannya jika sudah bermasyarat 

bisa dikembangkan didesa masing-masing 

Seperti halnya di desa Dukuhtengah yang 

merupakan tempat kami mengabdi kepada 
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masyarakat, banyak sekali potensi yang perlu 

dikembangkan dan di publish agar masyarakat 

luas tahu potensi desa Dukuhtengah yang unik 

dan menarik. Satu hal yang menarik di desa 

Dukuhtengah sendiri terkenal dengan sebutan 

Desa Kelor. Namun, Setelah diobservasi pohon-

pohon kelor yang ada di desa Dukuhtengah 

tersebut tidak sebanyak apa yang dibayangkan 

sebelumnya. Karena beberapa alasan, tumbuhan 

pohon kelor banyak yang punah, dan hanya adadi  

beberapa titik saja. 

Selain terkenal dengan desa kelor, 

Dukuhtengah memiliki potensi umkm yang 

sangat banyak, rata-rata warga desa Dukuhtengah 

bekerja sebagai peternak. Ada berbagai macam 

ternak yang dikelola di desa tersebut. Seperti 

ternak ikan lele, ternak ikan mujaer, ternak ikan 

gurame, ternak bebek potong, ternak bebek 

petelur, ternak ayam, dan ternak kambing. Selama 

waktu kkn tersebut kami dihadapkan pula dengan 

tantangan dalam pelaksanaan program kerja. 

Seperti ada beberapa warga yang kurang 

welcome saat dimintai wawancara terkait ternak 

yang sudah dijalaninya. Untuk itu, kami selaku 

peserta kkn mereka ulang strategi pendekatan 

kepada masyarakat agar potensi keseluruhan yang 

ada dapat kita rangkul bersama demi 

meningkatkan perkembangan desa Dukuhtengah. 
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Segala keluh kesah yang dirasakan 

masyarakat kami coba tampung dan mencoba 

memikirkan kira-kira program apa yang harus 

dilakukan terkait pengembangan desa. Program 

kerja utama kami adalah meningkatkan potensi 

pemasaran di Desa Dukuhtengah. 

Disamping menyelesaikan program kerja 

yang sudah tersusun sebelumnya, ada beberapa 

program kerja yang akhirnya ditambahkan 

berdasarkan keadaan masyarakat setempat. Dan 

kamipun tidak lupa untuk mensosialisasikan 

kepada warga setempat dan pemerintahan desa 

Dukuhtengah. Terutama ke warga sekitaran 

tempat posko KKN kami. Kami juga aktif dalam 

mengikuti kegiatan yang diadakan oleh 

pemerintahan atau ibu-ibu PKK seperti mewakili 

lomba gerak jalan kecamatan Buduran, ikut 

berpartisipasi pada takbir keliling menjelang 

idhul adha, dan menjadi panitia jalan sehat dan 

karnaval. Tidak hanya mengikuti kegiatan yang 

telah diagendakan oleh pemerintahan desa 

Dukuhtengah, kamipun berinisiatif untuk 

membuat serangkaian kegiatan untuk warga, 

seperti membuat lomba memasak nasi goreng 

bersama teman-teman KKN dari Universitas 

Sunan Giri dan Universida NU sidoarjo yang 

sama-sama menjalani KKN di Desa Dukuhtengah 

pada bulan Agustus, dan kami juga membuat 

kegiatan lomba untuk warga RT 02 RW 01 dan 
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warga RT 03 RW 01 seperti lomba makan 

krupuk, lomba kelereng, lomba kepruk kendil dan 

berbagai macam lomba untuk anak-anakdan 

orang dewasa untuk warga setempat untuk 

meramaikan kegiatan Agustusan. 

B. Solusi Program Kerja 

a. Rebranding label produk Moringa 

(minuman ekstrak daun kelor) 

Progam kerja ini dirancang karena 

kebutuhan ibu-ibu pkk yang mengelola tanaman 

kelor menjadi suatu produk berupa wedang kelor 

dan wedang kelor celup instan yang belum 

memiliki desain label yang tetap dan masih 

berubah-ubah. Kami selaku mahasiswa KKN 

berusaha membuatkan desain label yang baru dan 

membantu warga untuk mere-branding label 

produk tersebut menjadi lebih menarik.  

b. Penanaman 100 pohon kelor 

Mengingat kebutuhan produksi tanaman 

kelor yang terbatas di desa Dukuhtengah, dan 

tanaman kelor yang sudah hamper punah. Kami 

merancang program kerja penanaman 100 pohon 

kelor dan membagikan ke warga guna 

melestarikan kembali tanaman kelor agar 

kedepannya dapat bermanfaat dan menjadi nilai 

tambah untuk pendapatan warga setempat. 

c. Mempublish potensi desa Dukuhtengah 

melalui media sosial 
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Hidup di era globalisasi saat ini tidak 

terlepas dari yang namanya media sosial sebagai 

sarana pemasaran maupun untuk eksistensi. 

Dalam hal ini kami berupaya untuk menghubungi 

akun-akun terkait seperti @banggasidoarjo dan 

@infodarjo yang menjadi media info terkait 

potensi-potensi yang ada di Sidoarjo, kami 

mencoba bekerja sama dengan 2 pihak terkait 

untuk mempublish potensi yang ada di desa 

Dukuhtengah.  

d. Membangun reklame mengenai potensi 

yang ada di desa Dukuhtengah 

Program kerja yang satu ini adalah salah 

satu program guna mempromosikan potensi desa 

Dukuhtengah. Melalui pemasangan reklame ini 

mempermudah masyarakat luas dalam 

mengetahui potensi dan tata letak umkm yang ada 

di Desa Dukuhtengah. 

C. Kesan Dan Pesan 

a. Kesan 

Kesan selama menjalai KKN di desa 

Dukuhtengah banyak hal yang dapat diambil 

manfaatnya, seperti meningkatkan silatuhrahmi 

antar sesama manusia. Menjadi pengalaman 

berharga bagi kami tentang cara bersosialisasi 

dengan masyarakat. Sambutan hangat baik dari 

pemertintah desa, ibu-ibu pkk dan teman-teman 

karang taruna desa Dukuhtengah yang 
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memberikan kebebasan dan dukungan tentang 

apa yang menjadi program kerja selama kami 

menjalani KKN di desa Dukuhtengah.  

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada 

warga desa Dukuhtengah yang senantiasa selalu 

mendukung apapun yang menjadi program kerja 

kami serta pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan 

KKN ini. Semoga apa yang telah kami lakukan 

dapat memberikan manfaat, inspirasi, dan 

perubahan positif bagi semua pihak yang terlibat. 

b. Pesan 

Kami berharap kegiatan dan program kerja 

selama KKN di desa Dukuhtengah dapat 

bermanfaat dan diharapkan akan terus 

berkelanjutan walaupun KKN dari Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo telah usai. Untuk warga 

desa Dukuhtengah tetap kompak dan saling 

bekerja sama dalam meningkatkan petonsi yang 

ada dan  agar menjadi contoh desa bagi desa 

lainnya.  

Dan kami berharap setelah diadakan KKN 

ini silatuhrahmi yang terjalin akan terus berjalan 

baik, dan semoga apa yang telah dilewati bersama 

baik itu rintangan dan tantangan menjadi hal yang 

bermanfaat bagi kita semua. 
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NAMA : M WAHYU EKO PRASETIYO 

NIM : 161080200175  

PRODI : TEKNIK INFORMATIKA 

 

ESAI INDIVIDU KKN-T  

Desa Dukuh Tengah, Kec. Buduran, Kab. 

Sidoarjo 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Desa Dukuh Tengah merupakan lokasi 

kegiatan KKN Terpadu kelompok 14 Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo, terletak di Kecataman 

Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) merupakan salah satu mata kuliah 

di perguruan tinggi yang wajib ditempuh oleh 

mahasiswa di Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo terdapat beberapa macam Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) yang ditawarakan kepada 

Mahasiswa diantara KKN non kerja dan KKN 

kerja. Pada kesempatan ini pula saya mengambil 

program KKN kerja yang dilaksanakan selama 2 

(dua) bulan mulai 01 Agustus 2019 – 06 Oktober 

2019.  

 Dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

ini, mahasiswa diharuskan menjalankan semua 

tugas yang merupakan kegiatan akademik dalam 

wujud kegiatan langsung oleh mahasiswa di 
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lingkungan masyarakat sesuai daerah kuliah 

Kerja Nyata (KKN) yang telah ditentukan oleh 

pihak Universitas. Mahasiswa diharapkan bisa 

mendapat pengalaman belajar dan bekerja dalam 

membangun kehidupan masyarakat yang lebih 

baik sebagai wujud penerapan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Sebelum kami memulai program 

kerja KKN Terpadu, kami kelompok 14 bertamu 

di Balai Desa Dukuhtengah untuk menemui 

Bapak Junaidi, SH selaku Pj. Kepala Desa guna 

meminta izin untuk melakukan KKN Terpadu di 

desa Dukuhtengah. Dalam kesempatan ini kami 

juga mendapatkan informasi tentang Desa 

Dukuhtengah.  

 Desa Dukuhtengah terdiri dari 33 RT/ 6 

RW dengan penduduk rata-rata sebagian besar 

adalah peternak lele, bebek, dan pemilik usaha 

seperti kerupuk dll. Mayoritas agama yang ada di 

Desa Dukuhtengah adalah Agama Islam dan 

merupakan daerah yang agamis. Jarak dari Desa 

Dukuhtengah ke Kecamatan Buduran adalah 7 

km. Desa Dukuhtengah memiliki luas 48.640 ha 

dengan wilayah perkampungan, persawahan , dan 

peternakan. 

 Desa Dukuhtengah ini merupakan kawasan 

yang masyarakatnya banyak yang merupakan 

pemilik UMKM seperti : 

a. Peternak bebek petelur dan pembuat telur 

asin 
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b. Peternak bebek daging 

c. Peternak telur ayam  

d. Peternak ikan lele, ikan patin, ikan bandeng, 

dan ikan gurame 

e. Pengepul udang 

f. Peternak Kambing dan Sapi  

g. Pemilik usaha olahan kelor dan kerupuk ikan 

B. Solusi Program Kerja 

Berdasarkan survei yang telah dilakukan 

ada beberapa kendala yang ada di lapangan. Desa 

Dukuh Tengah merupakan desa yang sedang 

berkembang di bidang UMKM dan juga terkenal 

dengan sebutan kampoeng kelor. 

Berdasarkan analisa di atas untuk sebutan 

kampoeng kelor itu hanya ekspetasi belaka di 

karenakan untuk pohon kelor yang ada di desa 

Dukuh Tengah  hanya sedikit tidak sampai 10 

pohon kelor. Untuk itu kami KKN Umsida 

kelompok 14 melakukan aksi gerakan penanaman 

100 batang pohon kelor yang di lakukan di balai 

desa Dukuh Tengah. Serta me Re-Branding label 

produk olahan kelor yang sebelumnya logo 

tersebut belum paten untuk di pasarkan. Desa 

Dukuh Tengah untuk penduduk desanya mereka 

mayoritas mendapat penghasilan dari  wirausaha 

UMKM. Tetapi dalam pemasaran UMKM 

tersebut masih mengambang atau pemilik usaha 

masih  kesulitan dalam memasarkan usaha 

mereka. Dengan adanya keluhan tersebut, KKN 
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Umsida kelompok 14 akan membantu masyarakat 

dalam memasarkan produk atau hasil bumi yang 

di hasilkan. Dengan cara melakukan kerja sama 

dengan akun bangga Sidoarjo dan Info Sidoarjo 

dalam memasarkan melalui sosial di instagram 

dan juga akan melakukan aksi tancap banner 

UMKM yang ada di desa serta mengadakan 

seminar pemasaran hasil bumi yang ada di desa 

Dukuh Tengah.  

C. Kesan dan Pesan 

a. Kesan  

Desa Dukuh Tengah ini merupakan tempat 

dimana saya mendapatkan banyak hal baru, ilmu 

baru, dan kenangan yang akan selalu teringat. 

Saya banyak belajar dalam memahai keadaan, 

menghargai orang lain, menjalani hidup mandiri, 

kerja sama, dan belajar memahami dan 

menghormati budaya yang berkembang di 

lingkungan setempat, belajar menyesuaikan diri 

dengan keadaan yang beda dari diri saya.  

Di desa Dukuhtengah ini saya mendapat 

keluarga baru, sahabat baru, teman baru, dan 

mengenal orang-orang baru yang berasal dari 

berbagai lapisan masyarakat yang sudah pasti 

memiliki latar belakang yang berbeda.  

Ucapan terima kasih dan rasa syukur akan 

selalu mengalir untuk desa Dukuhtengah, para 

warga, keluarga besar KKN Terpadu desa 

Dukuhtengah, serta pihak-pihak yang ikut serta 
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dalam pelaksanaan KKN ini. Karena dengan 

usaha, semangat, dan do’a, KKN Terpadu desa 

Dukuhtengah dapat terlaksana dengan baik. 

Semoga apa yang telah kami lakukan dapat 

memberikan inspiransi, manfaat, dan perubahan 

yang positif bagi semua pihak yang terlibat.  

b. Pesan 

Semoga semua kegiatan dan program yang 

kami laksanakan di desa Dukuh Tengah dapat 

bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. 

Program dan kegiatan telah terlaksana diharapkan 

akan terus berkelanjutan, tidak berhenti saat 

kegiatan KKN-T 2019 ini berakhir. Untuk warga 

desa Dukuhtengah saya harap dapat saling 

bekerjasama untuk memajukan desa 

Dukuhtengah agar menjadi contoh yang baik bagi 

desa/kelurahan lainnya. Karena desa 

Dukuhtengah memiliki masyarakat desa yang 

memiliki banyak usaha dan potensi hasil bumi.  

Saya juga berharap kepada teman-teman 

KKN-T 2019 desa Dukuhtengah agar tetap 

menjaga tali silaturahmi meski sudah tidak 

bersama-sama lagi. Semoga apa yang kita jalani 

selama ini dapat diambil sisi positifnya dan 

menjadi sebuah kenangan yang bisa kita kenang 

untuk selamanya. Aamiin 
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NAMA : ROCHMAD SURYA N 

NIM : 161080200192  

PRODI : TEKNIK INFORMATIKA 

 

ESAI INDIVIDU KKN-T  

Desa Dukuh Tengah, Kec. Buduran, Kab. 

Sidoarjo 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan 

salah satu mata kuliah di perguruan tinggi yang 

wajib ditempuh oleh mahasiswa. Di Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo terdapat beberapa 

macam Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang 

ditawarakan kepada Mahasiswa, diantaranya :  

a. Kuliah Kerja Nyata (KKN)  

Pencerahan (KKN-P) 

b. Kuliah Kerja Nyata (KKN)  

Terpadu (KKN-T) 

c. Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

Internasional (KKN Internasional) 

d. Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

Muhammadiyah untuk Negeri (KKN-mu) 

 Berdasarkan beberapa macam KKN yang 

ditawarkan tersebut pembedanya adalah waktu 

dan tempat pelaksanaannya. Pada kesempatan ini 

pula kami mengambil program KKN Terpadu 
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yang dilaksanakan selama 2 (dua) bulan mulai 01 

Agustus 2019 – 06 Oktober 2019. Dalam 

kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini, 

mahasiswa diharuskan menjalankan semua tugas 

yang merupakan kegiatan akademik dalam wujud 

kegiatan langsung oleh mahasiswa di lingkungan 

masyarakat sesuai daerah Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) yang telah ditentukan oleh pihak 

Universitas. Melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) ini, mahasiswa mendapat pengalaman 

belajar dan bekerja dalam membangun kehidupan 

masyarakat yang lebih baik sebagai wujud 

penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

 Desa Dukuhtengah adalah lokasi kegiatan 

KKN Terpadu kelompok 14 Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo, terletak di Kecataman 

Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Sebelum kami 

memulai program kerja KKN Terpadu, kami 

kelompok 14 bertamu di Balai Desa Dukuhtengah 

untuk menemui Bapak Junaidi, SH selaku Pj. 

Kepala Desa guna meminta izin untuk melakukan 

KKN Terpadu di desa Dukuhtengah. Dalam 

kesempatan ini kami juga mendapatkan informasi 

tentang Desa Dukuhtengah.  

Di Desa Dukuhtengah ini merupakan kawasan 

yang masyarakatnya banyak yang merupakan 

pemilik UMKM seperti : 

a. Peternak bebek petelur dan pembuat telur 

asin 
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b. Peternak bebek daging 

c. Peternak telur ayam  

d. Peternak ikan lele, ikan patin, ikan bandeng, 

dan ikan gurame 

e. Pengepul udang 

f. Peternak Kambing dan Sapi  

g. Pemilik usaha olahan kelor dan kerupuk ikan 

  Selama melaksanakan program kerja kami 

pastinya tidak terlepas dari berbagai masalah 

yang melatar belakanginya antara lain : 

d. Pemasaran UMKM yang ada di 

Dukuhtengah yang kurang meluas 

e. Label produk UMKM yang tidak paten  

f. Kurangnya tumbuhan kelor yang seharusnya 

menjadi ikon desa karena desa yang telah 

mendapat julukan sebagai “Kampung Kelor” 

 Dengan berbagai masalah yang ada di 

desa Dukuhtengah, makan kami dari KKN-T 

kelompok 14 melaksanakan Program Kerja KKN 

Terpadu 2019 terfokus dengan tema ekonomi 

yang dimana kegiatan dalam program kerja kami 

adalah sebagai berikut: 

a. Re-Branding Label produk Kelor dan Kerupuk 

Ikan 

b. Re-Branding kampung Kelor dengan kegiatan 

ceremonial “Gerakan Penanaman 100 Kelor” 

c. Pemasaran UMKM yang ada di desa 

Dukuhtengah dengan melakukan kegiatan 

pemasaran melalui sosial media dan seminar 
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pemasaran hasil bumi dan potensi desa 

Dukuhtengah.  

B. Gambaran Umum 

Desa Dukuhtengah merupakan desa yang 

terletak di Kecamatan Buduran, Kabupaten 

Sidoarjo. Jarak dari Desa Dukuhtengah ke 

Kecamatan Buduran adalah 7 km. Desa 

Dukuhtengah memiliki luas 48.640 ha dengan 

wilayah perkampungan, persawahan , dan 

peternakan.  

Batas-batas Desa Dukuhtengah terdiri dari  

Batas Utara  : Desa Gemurung / Kwangsang 

(Sedati), Kec. Buduran  

Batas  Selatan  : Desa Prasung, Kecamatan 

Buduran 

Batas Barat : Desa Banjarsari, Kecamatan 

Buduran 

Batas Timur  : Desa Damarsi, Kecamatan 

Buduran.  

 Desa Dukuhtengah terdiri dari 33 RT/ 6 

RW dengan penduduk rata-rata sebagian besar 

adalah peternak lele, bebek, dan pemilik usaha 

seperti kerupuk dll. Mayoritas agama yang ada di 

Desa Dukuhtengah adalah Agama Islam dan 

merupakan daerah yang agamis.  

C. Solusi Program Kerja 

Berdasarkan masalah yang ada di Desa 

Dukuh Tengah Tentang Kurangnya Persedian 

Tanaman Kelor Yang akan di Buat Bahan Baku 
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Pembuatan wedang kami dari KKN – T 14 akan 

mengadakan ceremonnya penanaman 100 kelor 

yang akan mengundang warga Dan Perangkat 

Desa yang bersangkutan serta kami tidak lupa 

memberikan buddy bag berupa tanaman kelor ke 

warga bertujuan supaya di tiap rumah warga agar 

ada tanaman kelor dan bisa mengurangi 

kurangnya ketersediaan daun Kelor dalam 

Pembuatan Wedang Kelor. 

Kami Dari KKN – T 14 juga Memperbarui 

Logo Produk UMKM Di Desa 

DUKUHTENGAH agar menjadi daya Tarik 

kepada pembeli supaya membeli produk UMKM 

Di Desa DUKUHTENGAH .  

D. Kesan dan Pesan 

a. Kesan 

Saya berharap kegiatan dan program yang 

kami laksanakan di desa Dukuhtengah dapat 

bermanfaatdan menjadi berkah untuk kita 

semua. Program dan kegiatan telah terlaksana 

diharapkan akan terus berkelanjutan, tidak 

berhenti saat kegiatan KKN-T 2019 ini 

berakhir. Untuk warga desa Dukuhtengah saya 

harap dapat saling bekerjasama untuk 

memajukan desa Dukuhtengah agar menjadi 

contoh yang baik bagi desa/kelurahan lainnya. 

Karena desa Dukuhtengah memiliki masyarakat 

desa yang memiliki banyak usaha dan potensi 

hasil bumi.  
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Saya juga berharap kepada teman-teman 

KKN-T 2019 desa Dukuhtengah agar tetap 

menjaga tali silaturahmi meski sudah tidak 

bersama-sama lagi. Semoga apa yang kita jalani 

selama ini dapat diambil sisi positifnya dan 

menjadi sebuah kenangan yang bisa kita kenang 

untuk selamanya. Aamiin 

 

b. Pesan  

Kata yang paling tepat untuk diucapkan 

adalah syukur Alhamdulillah pada Allah SWT, 

karena dengan rahmat-Nya saya dapat 

melaksanakan KKN Terpadu 2019 di Desa 

Dukuhtengah dengan lancar sesuai dengan 

program yang telah direncanakan.. Desa 

Dukuhtengah Tempat kami KKN Dimana saya 

Mendapatkan pencerahaan dalam cara kita 

mengabdikan diri kita terhadap masyarakat dan 

ikut serta dalam membantu kegitatan warga 

setempat di KKN saya di tuntun untuk bekerja 

kelompok dan menjaga kekompakan  Antar 

kelompok. 

Ucapan terimakasih tak pernah hentinnya 

kami ucapkan terutama untuk Prangkat Desa 

Dukuh Tengah dan Warga Dukuh Tengah yang 

sudah mau ikut Membantu Dan ikut serta dalam 

Kami mengadakan Acara Dan Kita Survey 

Lokasi usaha yang ada di Dukuh Tengah tampa 
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ada partisipasi dari mereka entah bagaimana 

program KKN kami berjalan. 
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NAMA : RIZKI SETYA BUDI 

NIM : 151040700030 

PRODI : Agroteknologi 

 

ESAI INDIVIDU KKN-T  

Desa Dukuh Tengah, Kec. Buduran, Kab. 

Sidoarjo 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah 

satu mata kuliah di perguruan tinggi yang wajib 

ditempuh oleh mahasiswa di lingkungan 

masyarakat. Sehingga KKN diharapkan dapat 

membantu memecahkan masalah yang ada di 

masyarakat dengan cara mengoptimalkan sumber 

daya yang ada. Di Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo terdapat beberapa macam Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) yang ditawarakan kepada 

Mahasiswa, diantaranya :  

a. Kuliah Kerja Nyata (KKN)  Pencerahan 

(KKN-P) 

b. Kuliah Kerja Nyata (KKN)  Terpadu (KKN-T) 

c. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional 

(KKN Internasional) 

d. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Muhammadiyah 

untuk Negeri (KKN-mu) 
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 Berdasarkan beberapa macam KKN yang 

ditawarkan tersebut pembedanya adalah waktu 

dan tempat pelaksanaannya. Pada kesempatan ini 

pula kami mengambil program KKN Terpadu 

yang dilaksanakan selama 2 (dua) bulan mulai 01 

Agustus 2019 – 06 Oktober 2019. Dalam 

kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini, 

mahasiswa diharuskan menjalankan semua tugas 

yang merupakan kegiatan akademik dalam wujud 

kegiatan langsung oleh mahasiswa di lingkungan 

masyarakat sesuai daerah Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) yang telah ditentukan oleh pihak 

Universitas. Melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) ini, mahasiswa mendapat pengalaman 

yang begitu banyak tentang hal belajar dan 

bekerja dalam membangun kehidupan masyarakat 

yang lebih baik sebagai wujud penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.  

 Desa Dukuhtengah adalah lokasi kegiatan 

KKN Terpadu kelompok 14 Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo, terletak di Kecataman 

Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Sebelum kami 

memulai program kerja KKN Terpadu, kami 

kelompok 14 bertamu di Balai Desa Dukuhtengah 

untuk menemui Bapak Junaidi, SH selaku Pj. 

Kepala Desa guna meminta izin untuk melakukan 

KKN Terpadu di desa Dukuhtengah. Dalam 

kesempatan ini kami juga mendapatkan informasi 

tentang Desa Dukuhtengah.  
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Di Desa Dukuhtengah ini merupakan kawasan 

yang masyarakatnya banyak yang merupakan 

pemilik UMKM seperti : 

a. Peternak bebek petelur dan pembuat telur 

asin 

b. Peternak bebek daging 

c. Peternak telur ayam  

d. Peternak ikan lele, ikan patin, ikan bandeng, 

dan ikan gurame 

e. Pengepul udang 

f. Peternak Kambing dan Sapi  

g. Pemilik usaha olahan kelor dan kerupuk ikan 

  Selama melaksanakan program kerja 

kami pastinya tidak terlepas dari berbagai 

masalah yang melatar belakanginya antara lain : 

1. Pemasaran UMKM yang ada di Dukuhtengah 

yang kurang meluas 

2. Label produk UMKM yang tidak paten  

3. Kurangnya tumbuhan kelor yang seharusnya 

menjadi ikon desa karena desa yang telah 

mendapat julukan sebagai “Kampung Kelor” 

 Dengan berbagai masalah yang ada di 

desa Dukuhtengah, makan kami dari KKN-T 

kelompok 14 melaksanakan Program Kerja KKN 

Terpadu 2019 berfokus dengan tema ekonomi 

yang dimana kegiatan dalam program kerja kami 

adalah sebagai berikut: 

a. Re-Branding Label produk Kelor dan 

Kerupuk Ikan 
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b. Re-Branding kampung Kelor dengan 

kegiatan ceremonial “Gerakan 

Penanaman 100 Kelor” 

c. Pemasaran UMKM yang ada di desa 

Dukuhtengah dengan melakukan kegiatan 

pemasaran melalui sosial media dan 

seminar pemasaran hasil bumi dan potensi 

desa Dukuhtengah.  

B. Gambaran Umum 

Desa Dukuhtengah merupakan desa yang 

terletak di Kecamatan Buduran, Kabupaten 

Sidoarjo. Jarak dari Desa Dukuhtengah ke 

Kecamatan Buduran adalah 7 km. Desa 

Dukuhtengah memiliki luas 48.640 ha dengan 

wilayah perkampungan, persawahan , dan 

peternakan.  

Batas-batas Desa Dukuhtengah terdiri dari  

Batas Utara  : Desa Gemurung / Kwangsang 

(Sedati), Kec. Buduran  

Batas  Selatan  : Desa Prasung, Kecamatan 

Buduran 

Batas Barat : Desa Banjarsari, Kecamatan 

Buduran 

Batas Timur  : Desa Damarsi, Kecamatan 

Buduran.  

Desa Dukuhtengah terdiri dari 33 RT/ 6 

RW dengan penduduk rata-rata sebagian besar 

adalah peternak lele, bebek, dan pemilik usaha 

seperti kerupuk dll. Mayoritas agama yang ada di 
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Desa Dukuhtengah adalah Agama Islam dan 

merupakan daerah yang agamis.  

 

C. Solusi Program Kerja 

Berdasarkan masalah yang terjadi di Desa 

Dukuhtengah, Di Desa Dukuhtengah dapat dilihat 

dari segi lingkungan dan partisipasinya begitu 

kurang antusiasnya dari warga dukuh tengah 

sendiri untuk mengikuti acara yang diadakan 

untuk memperbaiki sitem pemasaran mereka. dan 

untuk yang mempunyai usaha kelor mereka 

merasa  kurang tersedianya tanaman kelor yang 

ada di Desa Dukuhtengah, dan kurangnya 

teknologi pemasaran secara langsung maupun 

tidak langsung (media sosial) maka kami dapat 

merumuskan program kerja yang dilakukan 

selama KKN di Desa Dukuhtengah ini yaitu 

kegiatan ceremonial “Gerakan Penanaman 100 

Kelor” dengan menanam bibit-bibit kelor di 

halam Balai Desa Dukuhtengah lalu memberikan 

bibit-bibit kelor kepada masyarakat yang 

mengikuti acara ceremonial pada hari itu juga dan 

memberikan solusi yang mana akan bermanfaat 

untuk Desa Dukuhtengah yaitu tentang 

pemasaran melalui sosial media via (instagram). 

Program Kerja tersebut kami maksudkan untuk 

membantu Desa Dukuhtengah menambah potensi 

pemasukan tentang pemasaran bagi Desa 

Dukuhtengah, dan meningkatkan kesadaran 
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masyarakat tentang pentingnya informasi-

informasi dari sosial media yang terus menerus 

akan berubah dengan mengikuti perkembangan 

zaman (generasi milenial). Adapun proses dalam 

pembagian bibit kelor dan memberikan informasi 

terhadap sosial media ini yang utama kami 

melakukan observasi terlebih dahulu dengan 

Bapak Junaidi, SH selaku Pj, kemudian kami 

melakukan observasi lagi untuk menjalankan 

program kerja Mahasiswa KKN yaitu tentang 

ceremonial “Gerakan Penanaman 100 Kelor” di 

Desa Dukutengah untuk meningkatkan potensi 

usaha UKM yang ada dan sedikit membantu 

meningkatkan pemasaran di Desa Dukuhtengah. 

Untuk saat ini program kerja yang kami 

unggulkan yaitu mengenai UKM atau pemasaran 

yang diupayakan agar warga di desa 

Dukuhtengah bisa meniru sitem dari kami yaitu 

KKN-T Muhammaddiyah Sidoarjo. Yang kami 

angkat disini sementara yang paling diunggulkan 

yaitu mengenai usaha kelor dikarenakan usaha 

tersebut unik dan jarang ditiru oleh desa desa 

manapun. Kami yakin dengan kinerja kami 

selama di Desa Dukuhtengah dapat membantu 

para pengusaha kelor maupun lele menjadi 

pemasaran yang meluas tidak hanya itu kami 

selaku mahasiswa kkn juga menyediakan sarana 

prasarana seperti bahan baku kelor itu sendiri 

untuk para pengusaha kelor . semoga usaha yang 



 

 

144 
 

kami lakukan bisa dilestraikan atau 

dibudidayakan dengan amanah oleh masryarakat 

di Desa Dukuhtengah. 

D. Kesan dan Pesan 

a. Kesan 

Kesan di Desa Dukuhtengah ini saya 

banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman baru . 

Saya banyak belajar dalam memahai keadaan, 

menghargai orang lain, menjalani hidup mandiri, 

kerja sama, dan belajar memahami dan 

menghormati budaya yang berkembang di 

lingkungan setempat, belajar menyesuaikan diri 

dengan masyarakat belajar membantu sesame dan 

belajar mengenai apa itu arti kata solid dana pa 

itu arti kata rukun . yang ada di Desa 

Dukuhtengah sendiri maupun masyarakat luar.  

Di desa Dukuhtengah ini saya mendapat 

keluarga baru, sahabat baru, teman baru, dan 

mengenal orang-orang baru yang berasal dari 

berbagai lapisan masyarakat yang sudah pasti 

memiliki latar belakang yang berbeda - beda. 

Tetapi itu bukanlah masalah yang besar untuk 

saya sebab berbeda bukan berarti tidak sama 

disini kata berbeda bisa diartikan sebgai suatu 

pemikiran yang berbeda suatu ide yang berbeda 

melainkan atas kerjasama dan komunikasi yang 

baik ide dan pemikiran yang berbeda itu bisa 

menghasilkan suatu hasil yang sangat luar biasa. 

Saya selaku mahasiswa kkn beserta teman teman 
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saya banyak mengucapkan puji syukur dan 

terimakasih atas segala yang telah kita capai.  

 

b. Pesan  

Pesan saya untuk desa dukuhtengah ini 

semoga program kerja yang kami adakan di sini 

bisa bermanfaat dan dapat berkesinambungan 

tidak berhenti ketika kami tinggal. Saya berharap 

kegiatan dan program yang kami laksanakan di 

desa Dukuhtengah dapat bermanfaat bagi saya 

indivdu, kelompok, masyarakat Desa 

Dukuhtengah dan saya juga berharap agar 

masyarakat atau warga Desa Dukuhtengah bisa 

merawat dan menerapkan apa yang kami 

upayakan untuk membantu perekonomian warga 

sekitar dengan melalui program pemasaran 

beserta melestraikan bahan baku kelor. Program 

dan kegiatan telah terlaksana diharapkan akan 

terus berkelanjutan, tidak berhenti saat kegiatan 

KKN-T 2019 ini berakhir. Untuk warga desa 

Dukuhtengah saya harap dapat saling 

bekerjasama untuk memajukan desa 

Dukuhtengah agar menjadi contoh yang baik bagi 

desa/kelurahan lainnya. Karena desa 

Dukuhtengah masyarakatnya memiliki banyak 

usaha dan potensi hasil bumi yang begitu 

melimpah.  

Ucapan terima kasih dan rasa syukur akan 

selalu mengalir untuk desa Dukuhtengah, para 
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warga, keluarga besar KKN Terpadu desa 

Dukuhtengah, serta pihak-pihak yang ikut serta 

dalam pelaksanaan KKN ini. Karena dengan 

usaha, semangat, dan do’a, KKN Terpadu desa 

Dukuhtengah dapat terlaksana dengan baik. 

Semoga apa yang telah kami lakukan dapat 

memberikan inspiransi, manfaat, dan perubahan 

yang positif bagi semua pihak yang terlibat. 

Semoga julukan dari “ Kampung Kelor “ ini, 

usaha dari Desa Dukuhtengah sendiri akan 

berkembang lebih pesat lagi. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

4.1 Kesimpulan 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah 

satu mata kuliah wajib yang harus di tempuh oleh 

mahasiwa. Mata kuliah yang berbobot 3 SKS ini 

dilaksanakan tidak di dalam ruangan melainkan 

langsung terjun di tengah-tengah masyarakat. 

Dengan adanya KKN inilah mahasiswa 

diharapkan mampu terlibat langsung dalam 

kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. 

Mahasiswa mendapatkan pengalaman yang 

tidak terlupakan karena penyuluhan secara 

langsung kepada ibu-ibu dan bapak-bapak pelaku 

UMKM yang antusias untuk mengikuti 

penyuluhan ceremonial penanaman 100 pohon 

kelor dan seminar pemsaran hasil bumi dan 

potensi desa Dukuhtengah. Untuk menumbuhkan 

keaktifan dan kepercayaan diri warga, ada 

beberapa hal yang dilakukan para mahasiswa 

KKN. Pertama, wawancara pelaku UMKM. 

Kedua, memberikan solusi ataas kendala 

pemasaran hasil bumi desa Dukuhtengah yang 

merupakan program kerja utama mahasiswa 

KKN. 
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4.2 Saran Untuk Desa 

Berdasarkan hasil pelaksanaan KKN yang 

dilakukan sejak 06 Agustustus sampai 06 Oktober  

2019 dengan tujuan untuk memberikan masukan 

serta partisipasi demi kemajuan, kami Mahasiswa 

KKN Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

memberikan beberapa saran untuk desa 

Dukuhtengah pada  pihak yang terkait dalam 

pelaksanaan KKN yang diharapkan berguna 

antara lain sebagai berikut: 

a. Pihak balai desa ibu-ibu dan bapak-bapak desa 

Dukuhtengah, diharapkan dapat menjaga 

pohon kelor yang sudah kami buat dan terus 

berjalan dapat saling bergantian bahkan 

bekerjasama untuk mengembangkan bibit bagi 

warga-warga yang ingin tau mengenai 

merawat dan mengembangkan pohon kelor  

yang sudah kami sediakan untuk waktu jangka 

panjang, karena keterbatasan waktu 

pelaksanaan KKN-T sendiri untuk itu di 

mohon kesediannya merawat pohon kelor 

dengan ilmu-ilmu yang sudah kami berikan 

selama pelaksanan KKN-T berlangsung. 

b. Warga desa Dukuhtengah lebih 

mengembangkan instagram yang diberikan 

oleh mahasiswa KKN-T yang digunakan 

sebagai penjualan hasil bumi dan potensi desa 
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Dukuhtengah agar mempermudah mencari 

pelanggan dan konsumen-konsumen baru. 

 

4.3 Rekomendasi dan Tindak Lanjut 

Kami merekomendasikan Desa 

Dukuhtengah untuk dapat lebih mengenalkan 

tanaman pohon kelor. Manfaat pohon kelor 

seperti mengobati kanker, menyehatkan mata, 

menurunkan kadar gula dalam darah, sebagai 

antioksidan, menurunkan kolesterol, memberikan 

gizi lebih pada ibu menyusui, sebagai anti aging, 

menyehatkan saluran pencernaan, menjaga fungsi 

otak, dan mengobati cacingan.  
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B. Profil Mahasiswa 

1. Nama  : Agus Satriyo  

  Pamungkas  

NIM  : 168620600053 

Prodi  : PGSD 

 

Kesan dan Pesan 

Kesan yang saya dapatkan selama 

menjalani KKN di Desa Dukuh Tengah, banyak 

sekali pengalaman dan pelajaran yang saya 

dapatkan mulai dari kebersamaan bersama teman-

teman, adanya rasa tanggung jawab, kekeluargan 

dan solidaritas yang tinggi. Adanya pengalaman 

berbaur langsung dengan warga yang menambah 
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wawasan serta pelajaran yang belum pernah saya 

terima di dalam pembelajaran di saat kuliah. 

Pesan saya kepada warga desa Dukuh 

Tengah, semoga semua program-program yang 

sudah kami jalankan bisa bermanfaat dan 

berkesinambungan. Bibit – bibit kelor yang sudah 

kita tanam bersama warga agar dirawat untuk 

nantinya menjadi icon desa Dukuh Tengah. 

Untuk para pelaku usaha semoga usahanya 

semakin maju dan berkembang pesat, untuk para 

petani dan peternak ikan semoga hasil panen 

berlimpah sehingga bisa membantu 

perekonomian warga. 
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2. Nama  : Andika Putra  

  Romadhon  

NIM  : 161020700063 

Prodi  : Teknik Industri 

 

 

Kesan dan Pesan 

Selama kegiatan KKN-T di desa dukuh 

tengah, kecamatan buduran, kabupaten sidoarjo. 

banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan 

dimulai dari cara berinteraksi dengan warga 

setempat yang sangat ramah begitupun perangkat 

desa yang sangat ramah dan mendukung seluruh 

kegiatan KKN-T di desa mereka. Kami tidak 

akan lupa akan desa itu dan terima kasih kami 
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semua untuk warga desa dukuh tengah, 

kecamatan buduran, kabupaten sidoarjo, juga 

sangat aktif membantu kami pada saat kami 

mengalami suatu kendala yang tidak bisa kami 

atasi sendiri 

Pesan kami kepada seluruh warga desa 

dukuh tengah, kecamatan buduran, kabupaten 

sidoarjo,  agar tetap terus mengembangkan usaha 

hasil bumi mereka. Kami juga siap membantu 

jika ada kendala pada saat proses pemasaran 

maupun pengolahan. Kami juga sangat 

mengharapkan agar ilmu pemasaran dan 

pengolahan yang diajarkan oleh kelompok 14 

KKN-T Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

bisa digunakan keseluruh masyarakat sekitar. 

Karena bila ilmu di bagi, sang pembagi tak akan 

lupa ilmu itu. Dan selalu ingat. 
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3. Nama  : Bagas Ariya Dipangga 

NIM  : 162020100038 

Prodi  : Teknik Mesin 

 
Kesan dan Pesan 

Kesan saya bersyukur bisa bertemu dengan 

pengusaha" hebat di dukuh tengah, banyak hal 

yang dapat saya pelajari mulai dari budidaya ikan 

sampai pengelolaan nya terus menjual atau 

memasarkannya. KKN T umsida juga membuat 

saya lebih berani lagi untuk sosialisasi dan 

observasi terhadap lingkungan sekitar.  Banyak 

skil" yang saya dapat selama KKN mulai dari 

memasak, menulis laporan" dan meneliti usaha" 
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kecil dengan maksud membantu 

mengembangkannya lagi. 

Pesan saya semoga warga  dukuh lebih 

semangat lagi dalam mengembangkan kegiatan 

usaha dan lebih melek teknologi lagi untuk 

promosi dan pemasaran produk"nya. Untuk pihak 

kampus mohon lebih diperhatikan mahasiswa nya 

selama KKN dengan cara DPL menjenguk 2 

minggu sekali minimal agar mahasiswa merasa di 

awasi dan diperhatikan sehingga tidak sembrono 

dalam kegiatan KKN T tersebut. 
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4. Nama  : Dewi Agustina Pratiwi 

NIM  : 162022000005 

Prodi  : Ilmu Komunikasi 

 

 
 

Kesan dan Pesan 

Kesan awal ketika saya menjalankan KKN 

di Desa Dukuhtengah adalah saya disuguhkan 

dengan keramahan warga Desa yang menyambut 

baik kedatangan dari anggota KKN yang 

kebetulan pada saat itu bebarengan dengan 3 

Universitas yakni Unusida, Umsida, dan Unsuri. 

Bertemu dan berkecimpung dengan orang-orang 

baru membuat saya merasa bahwa saya memiliki 

keluarga baru dan memiliki tanggung jawab baru 
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disini. Saya turut berterima kasih terhadap warga 

Desa Dukuhtengah atas partisipasinya dalam 

mensupport program kerja yang KKN-T 

Kelompok 14 berikan. 

Pesan saya khususnya teruntuk rekan-rekan 

KKN-T Kelompok 14 Umsida agar tetap 

menjalin komunikasi dan silaturahmi yang baik 

sekalipun telah menuntaskan dan lepas dari 

kegiatan KKN, serta mengambil sisi positif atas 

apa yang telah dilewati bersama sekalipun 

bermula dengan penuh perbedaan. Dan juga 

untuk warga Desa Dukuhtengah saya berharap 

bahwa program kerja yang sudah kami 

realisasikan di Desa mampu dikembangkan 

dengan baik dan bersifat berkelanjutan sehingga 

terus memotivasi untuk menuju Dukuhtengah 

yang lebih maju. 

 

 

 

 

5. Nama  : M Wahyu Eko Prasetyo 
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NIM  : 161080200175 

Prodi  : Teknik Informatika 

 

 
 

Kesan dan Pesan 

Kesan saya Desa Dukuh Tengah ini 

merupakan tempat dimana saya mendapatkan 

banyak hal baru, ilmu baru, dan kenangan yang 

akan selalu teringat. Saya banyak belajar dalam 

memahami keadaan, menghargai orang lain, 

menjalani hidup mandiri, kerja sama, dan belajar 

memahami dan menghormati budaya yang 

berkembang di lingkungan setempat, belajar 
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menyesuaikan diri dengan keadaan yang beda 

dari diri saya.  

Pesan saya semoga semua kegiatan dan 

program yang kami laksanakan di desa Dukuh 

Tengah dapat bermanfaat dan menjadi berkah 

untuk kita semua. Program dan kegiatan telah 

terlaksana diharapkan akan terus berkelanjutan, 

tidak berhenti saat kegiatan KKN-T 2019 ini 

berakhir. Untuk warga desa Dukuhtengah saya 

harap dapat saling bekerjasama untuk memajukan 

desa Dukuhtengah agar menjadi contoh yang baik 

bagi desa/kelurahan lainnya. Karena desa 

Dukuhtengah memiliki masyarakat desa yang 

memiliki banyak usaha dan potensi hasil bumi.  
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6. Nama  : Erwin Gunawan Jaya 

NIM  : 161020100105 

Prodi  : Teknik Elektro 

 

 
 

Kesan dan Pesan 

Kesan saya dengan adanya KKN 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 
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dewasa. Desa Dukuhtengah merupakan desa yang 

hebat bagi saya, antusias masyarakat sangatlah 

besar. Saya merasa sangat senang karena saya 

baru merasakan indahnya mengabdi. 

Ucapan terima kasih dan rasa syukur akan 

selalu mengalir untuk desa Dukuhtengah, para 

warga, keluarga besar KKN Terpadu desa 

Dukuhtengah, serta pihak-pihak yang ikut serta 

dalam pelaksanaan KKN ini. Karena dengan 

usaha, semangat, dan do’a, KKN Terpadu desa 

Dukuhtengah dapat terlaksana dengan baik. 

Semoga apa yang telah kami lakukan dapat 

memberikan inspiransi, manfaat, dan perubahan 

yang positif bagi semua pihak yang terlibat. 

Semoga julukan dari “ Kampung Kelor “ ini, 

usaha dari Desa Dukuhtengah sendiri akan 

berkembang lebih pesat lagi. 

 

 

 

 

7. Nama  : Ahmad Dzul Al Iroda 
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NIM  : 142022000026 

Prodi  : Ilmu Komunikasi 

 

 
 

Kesan dan Pesan 

Kesan saya terhadap Desa Dukuh Tengah 

tempat dimana saya mendapatkan banyak hal 

baru. Dengan syukur sangat mendalam kepada 

Allah SWT saya mendapatkan ilmu, teman, 

pengalaman yang berkesan yang mungkin tidak 

dapat dilupakan. Di tempat ini saya banyak 

belajar menjadi figur pemimpin satu kelompok, 

belajar tentang kerja sama, belajar hidup mandiri, 

belajar menempatkan posisi ditengah ruang 

lingkup masyarakat.  

Pesan dari saya semoga dengan adanya 

kegiatan KKN ini senantiasa memberikan 

dampak positif bagi masyarakat Desa Dukuh 
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Tengah terutama di sektor UMKM. Dan 

kedepannya masyarakat lebih memanfaatkan 

teknologi sebagai media pemasaran. Untuk 

kelompok KKN semoga terus terjalin silaturahmi 

baik selama KKN maupun setelahnya, terakhir 

dari saya mengucapkan banyak-banyak terima 

kasih dan syukur sedalam-dalamnya untuk semua 

pihak-pihak dan yang mungkin pihak-pihak 

belum saya sebutkan. 

 

8. Nama  : Miftakhul Nur Rochma 

NIM  : 168820300065 

Prodi  : Pendidikan Bahasa  

  Inggris 

 

 
 

Kesan dan Pesan 
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Kesan saya kegiatan KKN-T akan menjadi 

sebuah catatan Sejarah dalam kehidupan saya 

pribadi sebagai anggota, dan yang sudah saya 

lakukan bersama anggota KKN di desa Dukuh 

tengah, memacu pembangunan masyarakat 

berkelanjutan dengan menumbuhkan motivasi 

kekuatan sendiri, mempersiapkan kader-kader 

pembangunan  serta sebagai agen perubahan. 

Kegiatan KKN ini juga memberikan suatu 

pengalaman belajar yang baru untuk menambah 

pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran hidup 

bermasyarakat.  

Pesan saya sebagai mahasiswa KKN 

berharap, program kerja yang sudah dijalankan 

selama KKN di desa Dukuh Tengah dapat 

berlanjut meskipun kami sudah tidak mengabdi di 

desa Dukuh Tengah dan mencetak kader-kader 

baru yang lebih baik dan baik lagi.    
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9. Nama  : Nikmatul Masruroh 

NIM  : 161020700026 

Prodi  : Teknik Industri 

 

 
 

Kesan Dan Pesan 

Kesan saya terhadap Desa Dukuhtengah 

yang 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 
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dalam menyesuaikan diri dengan keadaan yang 

sebelumnya yang berbeda dengan keadaan pada 

saat itu.  

Pesan Saya berharap kegiatan dan program 

yang kami laksanakan di desa Dukuhtengah dapat 

bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. 

Program dan kegiatan yang telah terlaksana 

diharapkan akan terus berkelanjutan, tidak 

berhenti saat kegiatan KKN-T ini berakhir. Untuk 

warga desa Dukuhtengah saya harap saling 

bekerjasama untuk memajukan desa 

Dukuhtengah agar menjadi contoh yang baik bagi 

desa/kelurahan yang lainnya. Karena desa 

Dukuhtengah memiliki masyarakat desa yang 

sangatlah luar biasa kompak dan dalam 

mengembangkan potensi desa Dukuhtengah.  

 

 

 

 

 

10. Nama  : Putri Ambarsari 
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NIM  : 162020300150 

Prodi  : Akuntansi 

 

 
 

Kesan Dan Pesan 

Kesan saya Di desa Dukuh Tengah 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 
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saling memberikan dorongan dalam keadaan 

apapun.  

Pesan saya berharap untuk teman-teman 

KKN-T desa Dukuh Tengah 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.  

 

11. Nama  : Riska Wahyu  

  Kurniawati 

NIM  : 162010300093 

Prodi  : Akuntansi 

 

Kesan dan Pesan 
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Kesan saya Desa Dukuhtengah ini 

merupakan tempat dimana kami mendapatkan 

banyak hal baru, ilmu baru, dan kenangan yang 

akan selalu teringat. Kami banyak belajar dalam 

memahai keadaan, menghargai orang lain, 

menjalani hidup mandiri, kerja sama, dan belajar 

memahami dan menghormati budaya yang 

berkembang di lingkungan setempat, belajar 

menyesuaikan diri dengan keadaan sebelumnya 

yang berbeda dengan keadaan sebelumnya.  

Pesan saya program dan kegiatan telah 

terlaksana diharapkan akan terus berkelanjutan, 

tidak berhenti saat kegiatan KKN-T 2019 ini 

berakhir. Untuk warga desa Dukuhtengah kami 

harap dapat saling bekerjasama untuk memajukan 

desa Dukuhtengah agar menjadi contoh yang baik 

bagi desa/kelurahan lainnya. Karena desa 

Dukuhtengah memiliki masyarakat desa yang 

memiliki banyak usaha dan potensi hasil bumi.  
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12. Nama  : Rizki Setya Budi 

NIM  : 151040700030 

Prodi  : Agroteknologi 

 

 
 

Kesan dan Pesan 

Kesan di Desa Dukuhtengah ini saya 

banyak mendapatkan ilmu n pengalaman baru . 

Saya banyak belajar dalam memahai keadaan, 

menghargai orang lain, menjalani hidup mandiri, 

kerja sama, dan belajar memahami dan 

menghormati budaya yang berkembang di 

lingkungan setempat, belajar menyesuaikan diri 

dengan masyarakat belajar membantu sesame dan 

belajar mengenai apa itu arti kata solid dana pa 
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itu arti kata rukun . yang ada di Desa 

Dukuhtengah sendiri maupun masyarakat luar.  

Pesan saya untuk desa dukuhtengah ini 

semoga program kerja yang kami adakan di sini 

bisa bermanfaat dan dapat berkesinambungan 

tidak berhenti ketika kami tinggal. Saya berharap 

kegiatan dan program yang kami laksanakan di 

desa Dukuhtengah dapat bermanfaat bagi saya 

indivdu, kelompok, masyarakat Desa 

Dukuhtengah dan saya juga berharap agar 

masyarakat atau warga Desa Dukuhtengah bisa 

merawat dan menerapkan apa yang kami 

upayakan untuk membantu perekonomian warga 

sekitar dengan melalui program pemasaran 

beserta melestraikan bahan baku kelor.  

 

 

 

 

 

 

13. Nama  : Rohmad Surya N 
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NIM  : 161080200192 

Prodi  : Teknik Informatika 

 

Kesan dan Pesan 

Kesan saya terhadap Desa Dukuhtengah 

Tempat kami KKN Dimana saya Mendapatkan 

pencerahaan dalam cara kita mengabdikan diri 

kita terhadap masyarakat dan ikut serta dalam 

membantu kegitatan warga setempat di KKN 

saya di tuntun untuk bekerja kelompok dan 

menjaga kekompakan  Antar kelompok. Ucapan 

terimakasih tak pernah hentinnya kami ucapkan 

terutama untuk Prangkat Desa Dukuh Tengah dan 

Warga Dukuh Tengah yang sudah mau ikut 
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Membantu Dan ikut serta dalam Kami 

mengadakan Acara Dan Kita Survey Lokasi 

usaha yang ada di Dukuh Tengah tampa ada 

partisipasi dari mereka entah bagaimana program 

KKN kami berjalan. 

Pesan Saya berharap kegiatan dan program 

yang kami laksanakan di desa Dukuhtengah dapat 

bermanfaatdan menjadi berkah untuk kita semua. 

Program dan kegiatan telah terlaksana diharapkan 

akan terus berkelanjutan, tidak berhenti saat 

kegiatan KKN-T 2019 ini berakhir. Untuk warga 

desa Dukuhtengah saya harap dapat saling 

bekerjasama untuk memajukan desa 

Dukuhtengah agar menjadi contoh yang baik bagi 

desa/kelurahan lainnya.  

 

 

 

 

14. Nama  : Aulia Puspa Lestari 
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NIM  : 162030100135 

Prodi  : Psikologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesan dan Pesan 

Kesan Kata yang paling tepat untuk 

diucapkan adalah syukur Alhamdulillah pada 

Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya saya 

dapat melaksanakan KKN Terpadu 2019 di Desa 

Dukuhtengah dengan lancer dan sesuai dengan 

program yang telah direncanakan. Desa 

Dukuhtengah ini merupakan tempat dimana saya 

mendapatkan banyak hal baru, ilmu baru, 

pengalaman baru dan kenangan yang akan selalu 

teringat. Saya banyak belajar dalam memahai 
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keadaan, menghargai orang lain, menjalani hidup 

mandiri, kerja sama, dan belajar memahami dan 

menghormati budaya yang berkembang di 

lingkungan setempat, belajar menyesuaikan diri 

dengan masyarakat yang ada di Desa 

Dukuhtengah sendiri maupun masyarakat luar.  

Pesan Saya berharap kegiatan dan program 

yang kami laksanakan di desa Dukuhtengah dapat 

bermanfaat bagi saya indivdu, kelompok, 

masyarakat Desa Dukuhtengah dan menjadi 

berkah untuk kita semua. Program dan kegiatan 

telah terlaksana diharapkan akan terus 

berkelanjutan, tidak berhenti saat kegiatan KKN-

T 2019 ini berakhir. Untuk warga desa 

Dukuhtengah saya harap dapat saling 

bekerjasama untuk memajukan desa 

Dukuhtengah agar menjadi contoh yang baik bagi 

desa/kelurahan lainnya. Karena desa 

Dukuhtengah masyarakatnya memiliki banyak 

usaha dan potensi hasil bumi yang begitu 

melimpah.  

15. Nama  : Siti Mas’ulah 
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NIM  : 162010200225 

Prodi  : Manajemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesan dan Pesan 

Kesan selama menjalai KKN di desa 

Dukuhtengah banyak hal yang dapat diambil 

manfaatnya, seperti meningkatkan silatuhrahmi 

antar sesama manusia. Menjadi pengalaman 

berharga bagi kami tentang cara bersosialisasi 

dengan masyarakat. Sambutan hangat baik dari 

pemertintah desa, ibu-ibu pkk dan teman-teman 

karang taruna desa Dukuhtengah yang 

memberikan kebebasan dan dukungan.  



 

 

179 
 

Pesan saya berharap kegiatan dan program 

kerja selama KKN di desa Dukuhtengah dapat 

bermanfaat dan diharapkan akan terus 

berkelanjutan walaupun KKN dari Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo telah usai. Untuk warga 

desa Dukuhtengah tetap kompak dan saling 

bekerja sama dalam meningkatkan petonsi yang 

ada dan  agar menjadi contoh desa bagi desa 

lainnya.  

 

16. Nama  : Widya Ayu Pratiwi 

NIM  : 162020100075 

Prodi  : Administrasi Publik 
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Kesan dan Pesan 

Kesan saya mendapatkan banyak hal baru, 

ilmu baru, pengalaman baru dan kenangan yang 

akan selalu teringat. Saya banyak belajar dalam 

memahai keadaan, menghargai orang lain, 

menjalani hidup mandiri, kerja sama, dan belajar 

memahami dan menghormati budaya yang 

berkembang di lingkungan setempat, belajar 

menyesuaikan diri dengan masyarakat belajar 

membantu sesame dan belajar mengenai apa itu 

arti kata solid dana pa itu arti kata rukun . yang 

ada di Desa Dukuhtengah sendiri maupun 

masyarakat luar.  

Pesan saya berharap kegiatan dan program 

yang kami laksanakan di desa Dukuhtengah dapat 

bermanfaat bagi saya indivdu, kelompok, 

masyarakat Desa Dukuhtengah dan saya juga 

berharap agar masyarakat atau warga Desa 

Dukuhtengah bisa merawat dan menerapkan apa 

yang kami upayakan untuk membantu 

perekonomian warga sekitar dengan melalui 

program pemasaran beserta melestraikan bahan 
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baku kelor. Program dan kegiatan telah terlaksana 

diharapkan akan terus berkelanjutan, tidak 

berhenti saat kegiatan KKN-T 2019 ini berakhir. 

Untuk warga desa Dukuhtengah saya harap dapat 

saling bekerjasama untuk memajukan desa 

Dukuhtengah agar menjadi contoh yang baik bagi 

desa/kelurahan lainnya. Karena desa 

Dukuhtengah masyarakatnya memiliki banyak 

usaha dan potensi hasil bumi yang begitu 

melimpah.  

 

17. Nama  : M.Yudi Purnomo 

NIM  : 162010200172 

Prodi  : Manajemen 
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Kesan dan Pesan  

Kesan KKN ini memberikan saya banyak 

pengalaman mulai dari bertemu dengan banyak 

orang-orang baru dan menyampaikan pendapat 

didepan umum. Selain itu rasa kekeluargaan dan 

kerukunan yang sangat terasa meskipun ada suatu 

konflik kami dapat menghadapi dengan 

kedewasaan. Anggota KKN sayapun selalu 

kompak akan suatu hal seperti selalu sharing dan 

berbagi rasa pasa evaluasi kegiatan maupun 

pribadi. Saya juga dapat menerapkan ilmu yang 

saya dapat perkuliahan sebagai bentuk 

pengabdian terhadap masyarakat desa 

Dukuhtengah secara langsung. 

Pesan Saya berharap kepada masyarakat 

agar bisa melanjutkan program kerja kami dan 

menjadi kader untuk mengelola dan melanjutkan 

program-program yang kami buat setelah kami 

tidak berada disini sidesa Dukuhtengah, Dan saya 

berharap masyarakat agar tetap menjaga rasa 

persaudaraan antar sesama supaya lebih solid lagi 

untuk memajukan desa. 



 

 

183 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kuliah_Kerja_Ny

ata 

https://www.kajianpustaka.com/2017/11/tujuan-

prinsip-dan-tahapan-pemberdayaan-

masyarakat.html?m=1 

https://www.maxmanroe.com/vid/marketing/peng

ertian-pemasaran.html 
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