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KATA PENGANTAR 

 

 Rasa syukur selalu tercurahkan kepada Allah SWT 

yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah 

nya, sehingga dapat melakukan Program Pengabdian 

Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Tahun 

2019. 

 Pengabdian Masyarakat yang di selenggarakan oleh 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo merupakan 

pengaplikasian Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu 

Pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta 

Dharma keempat yaitu sebagai dharma moral yakni perguruan 

tinggi sebagai Lembaga percontohan moral. 

 Pengabdian Masyarakat bermaksud memberikan 

pengalaman secara langsung dari fisik maupun mental kepada 

calon sarjana dengan terjun bersama masyarakat secara 

interdisipliner tanpa terkotak-kotak oleh ilmu jurusan masing-

masing. Hal ini karena pada realitanya masalah masyarakat 

bersikap komplek dan interdisipliner, tidak hanya bergantung 

dan disikapi dari sudut keilmuan tertentu saja. 

 Dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo Tahun 2019 ini tugas yang di 

kerjakan adalah memberikan pelatihan kepada masyarakat 

mengenai bank sampah di Desa Karangbong Kecamatan 

Gedangan Kabupaten Sidoarjo dengan target sasaran adalah 

Masyarakat di Desa Tebel dengan waktu yang berlangsung 

pada tanggal 1 Agustus sampai dengan 6 Oktober 2019 

 Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada 

pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pengabdian 

Masyarakat ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada: 

1. Bapak Drs. Hidayatulloh, M.Si., Selaku Rektor Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo. 
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2. Bapak Dr. Sigit Hermawan, M.Si., Selaku direktur DRPM 

Universitas Muhammadiayah Sidoarjo. 

3. Bapak Ghozali Rusyid Affandi, SH., MH., Selaku Ketua 

Panitia Pelaksana Pengabdian Masyarakat Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo. 

4. Ibu Emy Rosnawati, SH,. MH., Selaku Dosem 

Peembimbing Lapangan (DPL) yang telah memberikan 

bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan Pengabdian 

Masyarakat sampai pada penyusunan laporan ini. 

5. Bapak H.Paidjan Rachmat B. A.M.d. Selaku Kepala Desa 

Karangbong yang telah menerima kami dan membantu 

kelancaran melakukan program Pengabdian Masyarakat. 

6. Serta pihak-pihak lain yang telah membantu pelaksanaan 

Pengabdian Masyarakat. 

 

Segenap tim Pengabdian Masyarakat Kelompok 04 Desa 

Karangbong meminta maaf kepada semua pihak apabila 

dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat banyak 

melakukan kesalahan. Oleh karena itu kami segenap tim 

Pengabdian Masyarakat Kelompok 04 Desa Karangbong 

mengharapkan kritik dan saran.  

Akhir kata penyusun berharap laporan pertanggung 

jawaban ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. 

 

Sidoarjo, 10 Oktober 2019 

Penyusun 

  

Team Pengabdian Masyarakat Desa Karangbong  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Profile Desa 

Di desa Karangbong Kecamatan gedangan 

memiliki profile desa yaitu memiliki 10 RW . Luas desa 

secara geografis 197.782 Ha. Batas wilayah utara adalah 

Desa Ganting, Batas Selatan Desa adalah Desa Banjar 

kemantren. Batas Barat adalah Desa Klopo Sepuluh. 

Timurnya adalah Desa Tebel. Jumlah penduduk sekitar 

5365 jiwa dengan mayoritas beragama islam dan sebagian 

kecil kristen dan katholik. Potensi yang dimiliki desa 

Karangbong yaitu sawah yang cukup luas dan beberapa 

tanah desa yang digunakan untuk pabrik dan perumahan. 

  Secara Administratif Desa Karangbong ini 

memiliki batas wilayah sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara : Desa Ganting 

2. Sebelah Selatan : Desa Banjar Mantren 

3. Sebelah Timur : Desa Tebel 

4. Sebelah Barat : Desa Klopo Sepuluh 

 Mata pencaharian masyarakat Desa Karangbong 

sebagian besar adalah seorang Pekerja dan Berkebun, hal 

ini dikarenakan kondisi lahan yang tersedia cukup 

banyak untuk bidang pertanian. 

1.2. Analisis Permasalahan 

 Berdasarkan survey yang telah dilakukan 

dibeberapa kesempatan, permasalahan yang dihadapi 

desa karangbong secara umum menyangkut dibidang 
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lingkungan dan kesehatan. Menurut seorang 

perangkat desa ada sebuah lahan kosong yang tidak 

dimanfaatkan untuk itu Pengabdian Masyarakat 

melakukan pemanfaatan lahan kosong untuk dijadikan 

taman bermain dan sebagai fasilitas umum bagi 

masyarakat dan anak – anak didekat taman tersebut. 

  Bukan hanya dari permasalahan lingkungan 

saja , tetapi Desa Karangbong mempunyai beberapa 

masalah lainya salah satunya kurangnya pengetahuan 

akan bahaya narkoba dan banyaknya penyalahgunaan 

narkoba 

Dari beberapa permasalahan yang begitu 

kongkrit yaitu di aspek lingkungan dan kondisi 

kesehatan remaja. Aspek lingkungan didesa tersebut 

berupa lahan kosong yang tidak digunakan oleh pihak 

desa.Sebagai permasalahan tersebut maka mahasiswa 

wajib melakukan potensi dan pengembangan dari 

lahan kosong tersebut. Pengembangan yang dilakukan 

mahasiswa Pengabdian Masyarakat di univeristas 

Muhammadiyah Sidoarjo adalah pembersihan lahan 

menjadi progam kerja taman bermain anak anak 

dengan memiliki banyak tanaman yang beragam dan 

beberapa spot bermain yang dapat digunakan anak-

anak desa karangbong untuk bermain di taman 

tersebut. Objek taman bermain memliki kreasi yang 

inovatif dan kreatif yang di salurkan para mahasiswa 

dan masyarakat sehingga taman bermain menjadi 

lebih modern dan mengatasi lahan kosong yang ada di 

desa menjadi lebih bagus.Kemudian Progam kerja 

selanjutnya adalah mengadakan penyuluhan dengan 
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bahan pengetahuan akan bahaya narkoba bagi 

kalangan remaja. 

1.3. Rencana Program Keja yang ditawarkan  

 
No Program dan Tahap-Tahap Kegiatan Volume Sasaran Jadwal (Minggu ke) Bentuk Kegiatan Pelaksanaan Target Capaian

1. Tahap Persiapan :
Ketua KKN dan 

anggota KKN

a. Penjagaan atau Pendekatan : 1 Desa Tgl 02/8/2019 Survey
Ketua KKN dan 

anggota KKN

b. Identifikasi Potensi dan Pendekatan 

dan Pemetaan
1 Desa Tgl 03/8/2019 Survey

Ketua KKN dan 

anggota KKN

c. Lokakarya mini 1 Desa Tgl 04/8/2019 Pengarahan DPL
Kelompok dan 

DPL

d. Pemantaban Rancangan 1 Desa Tgl 04/8/2019 Pengarahan DPL
Kelompok dan 

DPL

Tahap Pelaksaan Program

Hari ke-

A Kesehatan

a. Penyuluhan narkoba 1x
Pemuda-

pemudi
Tgl 24/8/2019

Melakukan 

sosialisasi 

penyuluhan tentang 

narkoba dengan 

pemuda-pemudi 

desan beserta BNN

Eva dan Khairil

B Lingkungan

a. Pembersihan Lahan 5x
Karang 

Taruna
Tgl 04/8/2019

Melakukan 

pembersihan lahan 

secara merata 

Khairil

b. Penanaman Tumbuhan 3x
Karang 

Taruna
Tgl 01/09/2019

Melakukan 

penanaman 

tumbuhan

Khairil

c. Pembuatan Spot Bermain 5x
karang 

Taruna
Tgl 07/09/2019

Melakukan 

pembuatan macam-

macam permainan 

pada area taman

Khairil

d. Pencapaian Taman 1x
Warga 

Desa
Tgl 05/10/2019 Khairil

1

2

PROGRAM WAJIB
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BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA 

 

2.1 Pencapaian Program Kerja 

1. Sosialisasi Penyuluhan Narkoba  

Acara ini dilaksanakan pada hari sabtu 

tanggal 24 Agustus 2019 di balai desa 

karangbong. Acara yang di koordinir oleh 

Muhammad Agung Hirawan selaku penanggung 

jawab progam kerja ini memiliki sasaran pada 

generasi muda Desa Karangbong yang meliputi 

Karang taruna, dan pemuda- pemudi Desa 

Karangbong  

 

Progam kerja ini dilaksanakan pada pekan 

ketiga yang berada di Desa Karangbong. Pada 

pertemuan ini kami sudah bisa mengumpulkan 

pemuda – pemudi Desa Karangbong untuk sama 

– sama menyadarkan terhadap bahaya narkoba. 

Kegiatan ini di hadiri oleh Badan Narkotika 

Nasional (BNN) Sidoarjo sebagai selaku 

pembicara atau pematerinya. Pihak dari BNN 

memberikan penjelasan di setiap slide atau ppt 

yang mereka bawa untuk di infokan kepada para 

pemuda – pemudi yang datang di balai desa. 

Pemaparan yang di jelaskan cukup menarik 

karena di setiap penjelasan pihak BNN selaku 

pemateri memberikan video – video tentang 
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akibat dari penggunaan narkoba, dengan begitu 

aspek yang di jelaskan terkesan menarik dan 

membuat kami lebih sadar akan bahayanya 

narkoba. 

 

Antusiasme para pemuda-pemudi yang kami 

undang begitu semangat akan penyuluhan 

narkoba, karena penyuluhan tersebut baru 

pertama kali untuk diadakan sosialisasi kesehatan 

yang datang di Desa Karangbong. Pemateri 

menuturkan informasi dan para pemuda– pemudi 

menjadi lebih terpacu untuk hidup sehat tanpa 

narkoba sesuai dengan tema kami yaitu “Milineal 

Sehat Tanpa Narkoba” dan dari kegiatan tersebut 

pemuda-pemudi dapat bertanya kepada pihak 

BNN. 

 

Acara tersebut bukan saja Pemuda – pemudi 

yang datang melainkan beberapa perangkat desa 

yaitu BPD yang turut hadir di acara tersebut. 

Selain BPD pihak mahasiswa Pengabdian 

Masyarakat Desa Karangbong juga mengundang 

DPL sehingga turut hadir di acara tersebut, maka 

acara yang progam kerja di Desa Karangbong 

berjalan 100 % sesuai dengan  kriteria progam 

kerja kami. 
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2. Pembersihan Lahan  

a. Kerja Bakti dan Pembersihan Lahan Kosong 

Acara ini dilaksanakan awal minggu 

Pengabdian Masyarakat UMSIDA yaitu 

tanggal 4 agustus 2019 di salah satu lahan 

kosong desa di belakang SDN Karangbong. 

Pembersihan di lakukan di awal minggu 

agar pembersihan menjadi optimal. 

Pemilihan tempat lahan kosong tersebut 

telah di setujui oleh pihak perangkat Desa 

Karangbong. Lahan tersebut meimiliki letak 

strategis karena dekat dengan pemukiman 

warga terutama sawah, perumahan dan 

dekat dengan SDN Krangbong. 

Pembersihan dilakukan secara merata kira-

kira 15 m2. Tidak Hanya para mahasiswa 

Pengabdian Masyarakat UMSIDA tetapi 

antusiasme para warga dengan kerja sama 

dengan karang taruna. Pembersihan lahan 

yang awalnya memiliki tanah yang sangat 

subur dan banyak di tumbuhi rumput alang-

alang ini dapat di bersihkan dengan bersih 

oleh kami dan juga karang taruna . 

 

b. Penanaman Tumbuhan 

Langkah selanjutnya dari 

pembersihan itu adalah pemilihan 

tanaman.Tanaman yang di pilih merupakan 

tanaman yang akan di tanam di dalam 

taman, salah satunya adalah tanaman sayur, 
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tanaman obat, dan tanaman hias.Tanaman 

tersebut di koordinir oleh koordinator desa 

yaitu Muhammad Agung Hirawan sebagai 

penanggung jawab. Setelah pengukuran dan 

pembersihan lahan kosong maka tanaman 

yang di pilih ini dapat di tanam di taman. 

Bukan saja dari pihak mahasiwa yang 

melakukan pemilihan tanaman tetapi pihak 

warga juga berturut serta membawa 

tanaman untuk bisa di tanam di taman. 

 

c. Pembuatan Spot Bermain  

Langkah selanjutnya dari pemilihan 

tanaman adalah pembuatan spot 

bermain.Spot tersebut adalah memperbarui 

ban-ban bekas yang tidak layak pakai untuk 

di jadikan media tempat duduk di dalam 

taman.Ban-ban tersebut di cat dengan 

berwarna-warni untuk berkesan menarik 

bagi anak-anak kecil sebagai tempat duduk. 

Tidak hanya sebagai tempat duduk, ban 

yang telah di cat juga bisa di buat sebagai 

pagar di luar area taman. Spot-spot bermain 

selanjutnya adalah jaring-jaring yang berasal 

dari tali untuk di jadikan tempat bermain 

bagi anak anak. Kami juga mengkreasikan 

botol dan plastik untuk di jadikan bunga-

bunga agar terkesan menarik dan berwarna 

yang di bimbing oleh ibu Marjiati selaku 

warga Desa Karangbong. 

d. Pencapaian taman 
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Dari tahapan tersebut menunjukkan 

pencapaian yang dilakukan Tim Pengabdian 

Masyarakat di Desa Karangbong dalam 

pencapaian pembuatan taman berjalan 100% 

dengan bekerja sama dengan pihak-pihak 

yang terkait seperti para warga, karang 

taruna dan lain-lain. 

2.2 Dukungan yang Diperoleh dan Masalah-Masalah 

yang Masih Dijumpai 

1. Dukungan yang diperoleh 

Dalam pelaksanaan Perkuliahan 

Pengabdian Masyarakat kami selama dua 

bulan di desa karangbong terdapat dukungan 

yang memudahkan terlaksananya program 

kerja kami, antara lain : 

a. Adanya dukungan positif dari 

pemerintahan setempat, yakni bapak 

Kepala Desa beserta perangkat dan juga 

para kepala dusun. 

b. Adanya dukungan dan kerjasama dari 

masyarakat Desa karangbong yang 

terlibat secara langsung maupun tidak 

langsung dalam menyukseskan program 

kerja kami. 

c. Keterbukaan dan keramahan masyarakat 

Desa Karangbong menerima kedatanga 

kami sejak awal hingga akhir. 

d. Adanya kerjasama yang baik dari pihak 

karang taruna serta ibu- ibu kader dan 
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PKK desa karangbong dalam mendukung 

kegiatan kami. 

2.  Masalah yang dijumpai 

  Dalam pelaksanaan Perkuliahan 

Pengabdian Masyarakat kami selama dua 

bulan di desa Karangbong tidak dijumpai 

masalah- masalah yang siginifikan dan hanya 

progam kerja yang kami jalankan yaitu 

progam kerja lingkungan yaitu taman bermain 

bagi anak-anak dan progam kerja kesehatan 

yaitu sosialisasi anti narkoba bagi kalangan 

remaja desa tersebut. 

2.3 Deskripsi Hasil Produk 

1. Program Kerja Kesehatan 

a. Meningkatnya pemahaman tentang 

bahayanya Narkoba 

b. Terimbasnya hasil penyuluhan narkoba 

 

2. Program Kerja Lingkungan 

a. Terciptanya taman bermain untuk anak-

anak disekitar desa tersebut 

b. Terciptanya lahan hijau 

c. Meningkatnya pengetahuan masyarakat 

serta anak-anak tentang tanaman hias, 

tanaman buah-buahan, dan tanaman toga 
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BAB III 

ESAY INDIVIDU 

 

NAMA  : NILAM DWI CAHYANI 

NIM  : 162010300134 

FAKULTAS  : FAKULTAS BISNIS , HUKUM DAN 

ILMU SOSIAL  

PRODI  : AKUNTANSI  

 

A. LATAR BELAKANG  

Pengabdian masyarakat merupakan salah satu 

mata kuliah di perguruan tinggi yang wajib 

ditempuh oleh mahasiswa untuk salah satu syarat 

menempuh skripsi di semester tujuh. Berdasarkan 

beberapa macam pengabdian masyarakat yang 

ditawarkan tersebut pembedanya adalah waktu dan 

tempat pelaksanaannya. Pada kesempatan ini pula 

kami mengambil program pengabdian masyarakat 

Terpadu yang dilaksanakan selama 2 (dua) bulan 

mulai 01 Agustus 2019 – 06 Oktober 2019. Dalam 

kegiatan pengabdian masyarakat ini, mahasiswa 

diharuskan menjalankan semua tugas yang 

merupakan kegiatan akademik dalam wujud 

kegiatan langsung oleh mahasiswa di lingkungan 

masyarakat sesuai daerah  yang telah ditentukan 

oleh pihak Universitas. Melalui kegiatan 

pengabdian masyarakat ini, mahasiswa mendapat 

pengalaman belajar dan bekerja dalam 

membangun kehidupan masyarakat yang lebih 
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baik sebagai wujud penerapan ilmu pengetahuan 

dan teknologi.  

 Desa Karangbong adalah lokasi kegiatan 

pengabdian masyarakat  kelompok 4 Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo, terletak di Kecataman 

Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Sebelum kami 

memulai program kerja pengabdian masyarakat  

Terpadu, kami kelompok 4 bertamu di Balai Desa 

Karangbong untuk menemui Kepala Desa guna 

meminta izin untuk melakukan pengabdian 

masyarakat Terpadu di desa Karangbong. Dalam 

kesempatan ini kami juga mendapatkan informasi 

tentang Desa Karangbong.  

 

B. MASALAH DAN SOLUSI  

 Dari latar belakang tersebut pengabdian 

masyarakat yang di Desa Karangbong  memiliki 

permaalahan seperti Minimnya pengetahuan 

mengenai bahaya narkoba , dan Minimnya kesadaran 

dan tanggung jawab akan kesehatan diri sendiri. 

Sehingga banyak kalangan remaja di Desa 

Karangbong menyalahgunakan akan pentingnya 

sebuah narkoba bagi kesehatan.Masalah tersebut telah 

di idenifikasi oleh perangkat desa Desa Karangbong 

yang banya kalangan remaja terkena narkoba 

 Dari masalah tersebut maka pengabdian 

masyrakat Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dapat 

melakukan evaluasi dan bekerja sama dengan pihak 

Badan Narkotika Nasional (BNN) di Sidoaro, Solusi 

tersebut supaya masyarakat lebih bisa meningkatkan 

kesehatan tanpa menggunakan narkoba  



12 

 

 Permasalahan kedua yakni dengan adanya 

pengabdian masyarakat , meninjau adanya banyaknya 

lahan kosong yang tidak di manfaatkan oleh pihak 

desa, karena waga desa tersebut merupakan banyak 

penduduk yang bekerja di industri.Banyak lahan 

kosong sering tidak di manfaatkan oleh Desa 

sehinnga banyaknya tumbuhan liar yang tertanam di 

lahan tersebut.Lahan menajdi kosong dan banyanya 

tumbuhan kiar sehingga kesan lingkungan yang di 

dapat kurang optimal. 

 Dari masalah tersebut maka pengabdian 

masyarakat memberikan progam kerja di bidang 

lingkungan yakni menciptakam atau pemanfaatan 

lahan kosong menjadi lahan baru yaitu sebuah 

“Taman Bermain Bagi Anak – Anak”.Taman bermain 

anak – anak dapat di berikan agar pengetahuan anak 

anak bisa bermain bebas tanpa adanya teknologi yang 

sering di gunakan oleh anak – anak .bukan hanya spot 

tempat bermain aja melainkan banyaknya tumbuhan 

yang di tambahkan oleh tim pengabdian masyarakat 

Desa Karangbong seperti tumbuhan obat,buah,sayur, 

dan lain – lain. 

 

C. KESAN DAN PESAN  

1. KESAN  

Kata yang paling tepat untuk diucapkan 

adalah syukur Alhamdulillah pada Allah SWT, 

karena dengan rahmat-Nya kami dapat 

melaksanakan pengabdian masyarakat Terpadu 

2019 di Desa Karangbong dengan lancar sesuai 

dengan program yang telah direncanakan. Desa 
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Karangbong ini merupakan tempat dimana kami 

mendapatkan banyak hal baru, ilmu baru, 

keluarga 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. Ucapan terima kasih 

dan rasa syukur akan selalu mengalir untuk desa 

Karangbong, para warga, keluarga besar 

pengabdian masyarakat  desa Karangbong, serta 

pihak-pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan 

pengabdian masyarakat ini. Karena dengan usaha, 

semangat, dan pengabdian masyaraat  desa 

Karangbong dapat terlaksana dengan baik. 

Semoga apa yang telah kami lakukan dapat 

memberikan inspiransi, manfaat, dan perubahan 

yang positif bagi semua pihak yang terlibat.  

2. PESAN  

Kami berharap dengan kegiatan dan progam 

tersebut bisa di jalankan dan bisa bermanfaat bagi 

Desa Karangbong terutama progam penyuluhan 

dan program Taman bermain bagi anak – 

anak.Kami berharap dari progam ini dapat 

berlanjut meskipum Tim Pengabdian Masyarakat 

berkhir dan dapat bekerja sama dengan baik. 
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NAMA  : LAILATUL KAMILA 

NIM  : 162010200133 

FAKULTAS : BISNIS, HUKUM DAN ILMU SOSIAL 

PRODI  : MANAJEMEN 

1. Latar Belakang Masalah 

Seluruh Mahasiswa yang menempuh Perguruan 

Tinggi Strata Satu harus melakukan pengabdian 

kepada masyarakat. Yang mana hal itu masuk 

kedalam mata kuliah wajib yang disebut dengan 

Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu 

mata kuliah di perguruan tinggi yang wajib 

ditempuh oleh mahasiswa untuk salah satu syarat 

menempuh skripsi di semester tujuh.  

 Dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat ini, 

mahasiswa diharuskan membuat program kerja 

yang mana sesuai dengan potensi pada daerah 

tersebut dan harus dijalankan agar tujuan dari 

proker tersebut dapat tercapai. Melalui kegiatan 

Pengabdian Masyarakat ini, mahasiswa mendapat 

pengalaman belajar dan bekerja dalam 

membangun kehidupan masyarakat yang lebih 

baik sebagai wujud penerapan ilmu pengetahuan 

dan teknologi.  

Desa Karangbong adalah lokasi kegiatan 

Pengabdian Masyarakat kelompok 4 Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo, terletak di Kecamatan 

Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Sebelum kami 

memulai program Pengabdian Masyarakat 

Terpadu, kami kelompok 4 bertamu di Balai Desa 

Karangbong untuk menemui Kepala Desa guna 

meminta izin untuk melakukan Pengabdian 
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Masyarakat di desa Karangbong. Dalam 

kesempatan ini kami juga mendapatkan informasi 

tentang Desa Karangbong.  

2. Masalah dan Solusi 

a. Kurangnya pengetahuan mengenai bahaya 

narkoba  

Narkoba masih menjadi musuh utama seluruh 

penjuru dunia. Dengan latar belakang bahaya 

narkoba yang selama ini belum diketahui oleh para 

remaja, mengakibatkan minimnya akan 

pengetahuan mengenai bahaya narkoba bagi tubuh. 

Menurut info dari warga desa se tempat banyak 

remaja yang menayalah gunakan obat-obatan 

terlarang tersebut. Maka dari Tim Pengabdian 

Masyarakat muncul ide mengadakan penyuluhan 

narkoba yang dihadiri oleh perwakilan BNN 

Sidoarjo dan parah tokoh desa Karangbong.  

 

b. Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab 

akan kesehatan diri sendiri. 

Membuat penyuluhan remaja bebas narkoba 

melalui sosial media dan sosialisasi terhadap 

warga desa Karangbong. Melalui kerja sama 

dengan karang taruna akar bangkit dan tim 

Pengabdian Masyarakat umsida bersepakat untuk 

menanggulangi sedikit demi sedikit permasalahan 

mengapa para remaja desa sangat tergoda untuk 

mengonsumsi narkoba. Sedangkan narkoba 

merugikan bagi kesehatan. Dengan menunjukan 

efek samping berupa video yang didapat dari pihak 

BNN yaitu remaja yang ketergantungan dengan 
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narkotika dan bahaya-bahaya lainnya supaya 

mereka menyadari akan tanggung jawab terhadap 

dirinya sendiri. 

3. Kesan dan Pesan 

a. Kesan  

Kata yang paling tepat untuk diucapkan 

adalah syukur Alhamdulillah pada Allah SWT, 

karena dengan rahmat-Nya kami dapat 

melaksanakan Pengabdian Masyarakat Terpadu 

2019 di Desa Karangbong dengan lancar sesuai 

dengan program yang telah direncanakan. Desa 

Karangbong ini merupakan tempat dimana kami 

mendapatkan banyak hal baru, ilmu baru, 

keluarga 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 Karangbong 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 Karangbong, para 

warga, keluarga besar Pengabdian Masyarakat 

desa Karangbong, serta pihak-pihak yang ikut 

serta dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat 
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ini. Karena dengan usaha, semangat, dan do’a, 

Pengabdian Masyarakat 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 

Kami berharap kegiatan dan program yang 

kami laksanakan di desa Karangbong dapat 

bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita 

semua. Program dan kegiatan telah terlaksana 

diharapkan akan terus berkelanjutan, tidak 

berhenti saat kegiatan Pengabdian Masyarakat 

2019 ini berakhir. Untuk warga desa Karangbong 

kami harap dapat saling bekerjasama untuk 

memajukan desa Karangbong agar menjadi 

contoh yang baik bagi desa/kelurahan lainnya. 
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NAMA  : AFI TRI WAHYUNI 

NIM  : 162010300017 

FAKULTAS : BISNIS HUKUM DAN ILMU SOSIAL 

PRODI  : AKUNTANSI 

A. Latar Belakang 

Pengabdian masyarakat merupakan perwujudan dari 

salah satu dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian 

mahasiswa kepada masyarakat, yang bersifat disiplin dan 

merupakan komponen keilmuan serta seni secara aplikatif 

guna membantu kehidupan masyarakat,terutama di 

kelurahan Desa Karangbong. Dengan adanya pengabdian 

masyarakat ini, hampir sebagian besar program kerja 

merupakan usaha mahasiswa untuk dapat membantu 

msyarakat dalam mengembangkan program yang telah 

tersusun pada Desa Karangbong. Pengabdian masyarakat 

merupakan suatu kegiatan yang dirasa penting baik bagi 

mahasiswa maupun bagi masyarakat. Bagi mahasiswa 

pengabdian masyarakat merupakan aktivitas belajar yang 

dilakukan guna untuk menggali, menghayati dan mencari 

solusi masalah-masalah pembangunan di Desa 

Karangbong tersebut. 

Di desa Karangbong tersebut dikatakan desa yang 

cukup baik. Tetapi masyarakat juga memiliki kendala yang 

benar-benar harus di perhatikan sehingga dakan hal ini 

permasalahan kami rinci terdapat 1 jenis permasalah  yaitu 

permasalahan lingkungan tentang limbang sampah plastik 

aluminium foil.  

B. Masalah dan Solusi  

Berdasarkan masalah yang terjadi di Desa 

Karangbong terlihat dari segi lingkungan sudah mencapai 
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titik kebersihan yang baik. Masalah yang ada yaitu 

kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan 

lingkungan dan pemanfaatan lahan tidur yang tidak 

terawat. Padahal banyak tanah milik desa yang tidak 

terpakai dan tidak difungsikan dengan baik oleh 

masyarakat desa setempat. Sehingga hal itu yang 

melandasi kita untuk mengambil program kerja 

pemanfaatan lahan tidur. 

Mengenai masalah tersebut mahasiswa pengabdian 

masyarakat telah mengambil sebuah gagasan bahwa 

dengan mengadakan program kerja yaitu pemanfaatan 

lahan tidur. Pemanfaatan lahan tidur untuk dijadikan taman 

bermain merupakan usaha kita untuk menghidupkan desa 

Karangbong agar lebih merawat lingkungan dan sebagai 

sarana untuk tempat bermain bagi anak-anak desa 

setempat. Apalagi lokasi yang dipilih sekitaran sekolah 

dasar dan taman kanak-kanak. Di taman bermain ini kami 

juga melakukan pemanfaatan bahan-bahan bekas seperti 

ban bekas, kayu bekas dan sampah plastik untuk dijadikan 

hiasan pada taman.  

C. Kesan dan Pesan 

1. Kesan  

Alhamdulillah atas nikmat dan ridha Allah kami 

Tim Pengabdian Masyarakat  Desa Karangbong 

menyelesaikan kegiatan Pengabdian Masyarakat.  

Kesan saya selama mengabdi di Desa Karangbong yaitu 

saya sangat senang sekali dikarenakan warga Desa 

Karangbong memiliki rasa antusias yang sangat luar 

biasa dalam menyambut dan menerima kami. Kami 

juga banyak berterima kasih karena sudah mendapatkan 
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ilmu dan pengetahuan tentang lingkungan di desa 

Karangbong.  

 

2. Pesan 

Pesan saya untuk desa Karangbong agar lebih 

merawat lingkungan dan kebersihan lingkungan. Desa 

Karangbong tetap menjaga dan merawat taman yang 

sudah berdiri sebagai hasil program kerja kami selama 

melakukan Pengabdian Masyarakat di desa 

Karangbong. Tetap menjaga tali silahturrahmi antar 

warga untuk membangun desa Karangbong agar lebih 

baik. 
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NAMA  : RANTI JIHAN OKTRIVIA 

NIM  : 162030100129 

FAKULTAS : PSIKOLOGI DAN ILMU PENDIDIKAN 

PRODI  : PSIKOLOGI  

 

A. Latar Belakang  

 Kuliah Kerja Nyata (Pengabdian Masyarakat) 

adalah bagian integral dari proses pendidikan yang 

merupakan usaha sadar untuk menyiapkan perserta 

didik (mahasiswa) melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran atau latihan agar mau dapat melaksanakan 

perannya di masa mendatang sesuai dengan yang 

diharapkan. Pengabdian Masyarakat bagi mahasiswa 

diharapkan dapat menjadi suatu pengalaman belajar 

yang baru untuk menambah pengetahuan, 

kemampuan, dan kesadaran hidup bermasyarakat. 

 Tujuan utama pada Pengabdian Masyarakat 

adalah agar mahasiswa memperoleh pengalaman 

belajar yang berharga melalui keterlibatannya dalam 

masyarakat, dan secara langsung dapat menemukan, 

mengidentifikasi, merumuskan, serta memecahkan 

permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat secara 

interdisipliner dan komphrehensif yang terutama pada 

kelurahan desa Karangbong.  

 Dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, mahasiswa 

dituntut untuk dapat mengamalkan ilmu dam 

mengabdikan diri pada masyarakat Karangbong, 

dengan merancang program kerja yang bertema: 

pemanfaatan lahan kosong untuk pembuatan tanam 
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serta melakukan kegiatan penyuluhan remaja bebas 

narkoba di balai desa Karangbong.  

 Desa Karangbong merupakan desa yang 

cukup baik. Tetapi masyarakat juga memiliki kendala 

yang benar-benar harus diperhatikan sehingga dalam 

hal ini permasalahan kami rinci terdapat 2 jenis 

permasalahan yaitu pemanfaatan lahan kosong dan 

penyuluhan remaja tetapi dalam hal ini kami lebih 

terfokus dalam pemanfaatan lahan kosong karena 

memerlukan waktu yang cukup lama dan 

pemanfaatan limbah plasitik.  

 Suatu program Pengabdian Masyarakat 

dinyatakan berhasil ketika mahasiswa Pengabdian 

Masyarakat sudah tidak berada di daerah tersebut 

namun masyarakat tetap aktif melaksanakan program-

program kerja yang pernah dijalankan bersama 

mahasiswa Pengabdian Masyarakat. Sehingga 

program kerja dapat dilaksanakan berkelanjutan dari 

masyarakat desa tersebut. 

B. Masalah dan Solusi  

 Desa Karangbong ini merupakan kawasan 

industri. Sebagian besar penduduk masyarakat yang 

tinggal disekitar tersebut berkerja sebagai buruh 

pabrik yang ada disekitar desa tersebut. Adanya 

permasalahan yang ada di desa Karangbong yaitu 

kurangnya peduli masyrakat desa setempat terhadap 

lahan yang kosong atau lahan tidur sehingga lahan 

kosong atau lahan tersebut tidak digunakan 

semaksimal mungkin dan menurut info dari warga 

setempat pada remaja yang tinggal di desa 

Karangbong ini minim pengetahuan terhadap bahaya 
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penggunaan narkoba sehingga remaja yang tinggal di 

desa Karangbong banyak yang menyalahgunakan 

narkoba.  

 Team Pengabdian Masyarakat merencanakan 

beberapa program kerja selama kegiatan Pengabdian 

Masyarakat di desa Karangbong yang disesuaikan 

dengan kondisi desa. Mahasiswa Pengabdian 

Masyarakat terdiri dari berbagai bidang keahlian 

sehingga mampu berkolaborasi dalam memecahkan 

permasalahan yang ada. Dalam bidang lingkungan, 

kami mahasiswa Pengabdian Masyarakat dibantu ibu 

Maryati selaku warga yang bertempat tinggal tepatnya 

didasa Karangbong serta kartar desa Karangbong 

untuk mendirikan lahan yang kosong sebagai taman 

bermain pada desa Karangbong. Kegiatan ini 

ditujukan kepada anak-anak yang ada pada 

lingkungan tersebut,  

 Selain itu diadakannya sosialisasi penyuluhan 

narkoba yang disesuaikan dengan keadaan desa 

tersebut. Dimana dalam progam tersebut bertujuan 

untuk mengurangi sedikit demi sedikit permasalahan 

remaja yang terlibat dalam mengonsumsi narkoba. 

Dalam penyuluhan ini kami Pengabdian Masyarakat 

berkerja sama dengan karang taruna akar bangkit dan 

mengundang pihak BNN sebagai pemateri yang 

menujukan efek samping ketika sudah ketergantungan 

memakai narkoba dan bahaya-bahaya lain supaya 

remaja serta warga disekitar dapat menyadari 

pentingnya penyuluhan narkoba.    
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C. Kesan dan Pesan 

1. Kesan  

Kegiatan Pengabdian Masyarakat akan 

menjadi sebuah catatan Sejarah dalam kehidupan 

saya pribadi sebagai Ketua Koordinasi Desa, dan 

yang sudah saya lakukan bersama anggota 

Pengabdian Masyarakat di desa Karangbong, 

memacu pembangunan masyarakat berkelanjutan 

dengan menumbuhkan motivasi kekuatan sendiri. 

Kegiatan Pengabdian Masyarakat 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, serta 

memecahkan permasalahan dalam kehidupan 

bermasyarakat.  

Selain itu mahasiswa Pengabdian 

Masyarakat juga belajar, berinteraksi dan 

bersosialisasi dari orang-orang baru. Para warga 

masyarakat dan perangkat desa di desa 

Karangbong juga menerima mahasiswa 

Pengabdian Masyarakat Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo dengan sangat baik. 

Beliau juga sangat banyak membantu dan 

membimbing dan mengarahkan kami selama 

pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di desa 

Karangbong. Sehingga terjalin kerjasama sama 
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yang baik selama pelaksanaan program kerja saat 

Pengabdian Masyarakat. 

Saya mengucapkan terimakasih banyak 

untuk pengalaman berharga ini, semoga bisa 

tetap berkerja sama dalam kebaikan. Maaf untuk 

kesalahan yang pernah diperbuat selama 

Pengabdian Masyarakat ini dijalankan. Semoga 

Silahturahmi tetap terjaga. 

2. Pesan 

Pesan saya sebagai mahasiswa Pengabdian 

Masyarakat Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo. Berharap kepada masyrakat desa 

Karangbong untuk tetap menjaga serta merawat 

program kerja kami yang sudah dijalankan 

selama Pengabdian Masyarakat di desa 

Karangbong agar dapat berlanjut meskipun kami 

sudah tidak mengabdi di desa Karangbong dan 

mencetak kader-kader baru yang lebih baik dan 

baik lagi.  
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NAMA  : IRFAN CAHYA ADITAMA 

NIM  : 161020700080 

FAKULTAS : SAINS DAN TEKNOLOGI 

PRODI  : TEKNIK INDUSTRI 

A. Latar Belakang Masalah 

Seluruh Mahasiswa yang menempuh Perguruan 

Tinggi Strata Satu harus melakukan pengabdian 

kepada masyarakat. Hal tersebut masuk kedalam 

mata kuliah wajib yang disebut dengan 

Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu 

mata kuliah di perguruan tinggi yang wajib 

ditempuh oleh mahasiswa untuk salah satu syarat 

menempuh skripsi di semester tujuh.  

 Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini, 

mahasiswa diharuskan membuat program kerja 

yang mana sesuai dengan potensi pada daerah 

tersebut dan harus dijalankan agar tujuan dari 

proker tersebut dapat tercapai. Melalui kegiatan 

Pengabdian Masyarakat ini, mahasiswa mendapat 

pengalaman belajar dan bekerja dalam 

membangun kehidupan masyarakat yang lebih 

baik sebagai wujud penerapan ilmu pengetahuan 

dan teknologi.  

Desa Karangbong adalah lokasi kegiatan 

Pengabdian Masyarakat kelompok 4 Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo, terletak di Kecamatan 

Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Sebelum kami 

memulai program Pengabdian Masyarakat 

Terpadu, kami kelompok 4 bertamu di Balai Desa 

Karangbong untuk menemui Kepala Desa guna 

meminta izin untuk melakukan Pengabdian 



27 

 

Masyarakat di desa Karangbong. Dalam 

kesempatan ini kami juga mendapatkan informasi 

tentang Desa Karangbong.  

B. Masalah dan Solusi 

a. Kurangnya pengetahuan mengenai bahaya 

narkoba  

Narkoba masih menjadi musuh utama 

seluruh penjuru dunia. Dengan latar belakang 

bahaya narkoba yang selama ini belum 

diketahui oleh para remaja, mengakibatkan 

minimnya akan pengetahuan mengenai 

bahaya narkoba bagi tubuh. Menurut info dari 

warga desa se tempat banyak remaja yang 

menayalah gunakan obat-obatan terlarang 

tersebut. Maka dari Tim Pengabdian 

Masyarakat muncul ide mengadakan 

penyuluhan narkoba yang dihadiri oleh 

perwakilan BNN Sidoarjo dan parah tokoh 

desa Karangbong.  

b. Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab 

akan kesehatan diri sendiri. 

Membuat penyuluhan remaja bebas 

narkoba melalui sosial media dan sosialisasi 

terhadap warga desa Karangbong. Melalui 

kerja sama dengan karang taruna akar bangkit 

dan tim Pengabdian Masyarakat umsida 

bersepakat untuk menanggulangi sedikit demi 

sedikit permasalahan mengapa para remaja 

desa sangat tergoda untuk mengonsumsi 

narkoba. Sedangkan narkoba merugikan bagi 

kesehatan. Dengan menunjukan efek samping 
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berupa video yang didapat dari pihak BNN 

yaitu remaja yang ketergantungan dengan 

narkotika dan bahaya-bahaya lainnya supaya 

mereka menyadari akan tanggung jawab 

terhadap dirinya sendiri. 

C. Kesan dan Pesan 

1. Kesan  

Kata yang paling tepat untuk diucapkan 

adalah syukur Alhamdulillah pada Allah 

SWT, karena dengan rahmat-Nya kami dapat 

melaksanakan Pengabdian Masyarakat 

Terpadu 2019 di Desa Karangbong dengan 

lancar sesuai dengan program yang telah 

direncanakan. Desa Karangbong ini 

merupakan tempat dimana kami mendapatkan 

banyak hal baru, ilmu baru, keluarga 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 Karangbong 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 Karangbong, para 
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warga, keluarga besar Pengabdian Masyarakat 

desa Karangbong, serta pihak-pihak yang ikut 

serta dalam pelaksanaan Pengabdian 

Masyarakat ini. Karena dengan usaha, 

semangat, dan do’a, Pengabdian Masyarakat 

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.  

2. Pesan 

Kami berharap kegiatan dan program yang 

kami laksanakan di desa Karangbong dapat 

bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita 

semua. Program dan kegiatan telah terlaksana 

diharapkan akan terus berkelanjutan, tidak 

berhenti saat kegiatan Pengabdian Masyarakat 

2019 ini berakhir. Untuk warga desa 

Karangbong kami harap dapat saling 

bekerjasama untuk memajukan desa 

Karangbong agar menjadi contoh yang baik 

bagi desa/kelurahan lainnya. 
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NAMA  : BAIYYI NATUL MASRIFAH 

NIM  : 168620600143 

FAKULTAS : PSIKOLOGI DAN ILMU PENDIDIKAN 

PRODI  : PENDIDIKAN GURU SEKOLAH 

DASAR  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengabdian Masyarakat merupakan perwujudan 

dari salah satu dharma perguruan tinggi, yakni 

pengabdian kepada masyarakat, salah satu mata 

kuliah di perguruan tinggi yang wajib ditempuh 

oleh mahasiswa untuk salah satu syarat menempuh 

skripsi di semester tujuh (7) di Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo. Dengan adanya 

pengabdian masyarakat ini, hampir sebagian besar 

program kerja merupakan uasaha mahasiswa untuk 

membantu masyarakat dalam mengembangkan 

program yang telah tersusun pada desa 

tersebut.Pengabdian masyarakat adalah suatu 

kegiatan yang dirasa penting baik bagi mahasiswa 

dan masyrakat.  

B. Masalah dan solusi  

 Berdasarkan masalah yang terjadi  di desa 

Karangbong, maka kami dari pengabdian 

masyarakat kelompok 4 melaksanakan Program 

Kerja yang  terfokus dengan tema lingkungan yang 

dimana kegiatan dalam program kerja kami adalah 

sebagai berikut: 

a.   Melakukan kegiatan penyuluhan remaja 

bebas narkoba di balai desa. 
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b. Membuat penyuluhan remaja bebas narkoba 

melalui sosial media dan sosialisasi terhadap 

warga desa Karangbong. 

Berdasarkan dari masalah diatas kami dari 

pengabdian masyrakat mempunyai solusi 

diantaranya  

a. Minimnya pengetahuan mengenai bahaya 

narkoba  

Dengan latar belakang bahaya narkoba yang 

selama ini belum diketahui oleh para remaja, 

mengakibatkan minimnya akan pengetahuan 

mengenai bahaya narkotika untuk tubuh. 

Menurut info dari warga desa setemepat banyak 

remaja yang menyalahgunakan narkoba untuk 

itu Tim Pengabdian Masyrakat muncul ide 

untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut di 

desa Karangbong. Dengan itu Tim Pengabdian 

Masyrakat mengadakan penyuluhan narkoba 

yang dihadiri oleh perwakilan BNN Sidoarjo 

dan parah tokoh desa Karangbong.  

 

b. Minimnya kesadaran dan tanggung jawab 

akan kesehatan diri sendiri. 

Membuat penyuluhan remaja bebas narkoba 

melalui sosial media dan sosialisasi terhadap 

warga desa Karangbong. Melalui kerja sama 

dengan karang taruna akar bangkit dan tim 

Pengabdian Masyrakat umsida bersepakat 

untuk menanggulangi sedikit demi sedikit 

permasalahan mengapa para remaja desa sangat 

tergoda untuk mengonsumsi narkoba. 



32 

 

Sedangkan narkoba merugikan bagi kesehatan. 

Dengan menunjukan efek samping berupa 

video yang didapat dari pihak BNN yaitu 

remaja yang ketergantungan dengan narkotika 

dan bahaya-bahaya lainnya supaya mereka 

menyadari akan tanggung jawab terhadap 

dirinya sendiri. 

  

C. Kesan dan Pesan 

1. Kesan  

Kata yang paling tepat untuk diucapkan 

adalah syukur Alhamdulillah pada Allah SWT, 

karena dengan rahmat-Nya kami dapat 

melaksanakan Pengabdian Masyrakat Terpadu 

2019 di Desa Karangbong dengan lancar sesuai 

dengan program yang telah direncanakan. Desa 

Karangbong ini merupakan tempat dimana 

kami mendapatkan banyak hal baru, ilmu baru, 

keluarga baru dan kenangan yang akan selalu 

teringat. Kami banyak belajar dalam memahai 

keadaan, menghargai orang lain, menjalani 

hidup mandiri, kerjasama, dan belajar 

memahami dan menghormati budaya yang 

berkembang di lingkungan setempat, belajar 

menyesuaikan diri dengan keadaan sebelumnya 

yang berbeda dengan keadaat sebelumnya.  

Di desa Karangbong 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.  
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Ucapan terima kasih dan rasa syukur akan 

selalu mengalir untuk desa Karangbong, para 

warga, keluarga besar Pengabdian Masyrakat 

Terpadu desa Karangbong, serta pihak-pihak 

yang ikut serta dalam pelaksanaan Pengabdian 

Masyrakat ini. Karena dengan usaha, semangat, 

dan do’a, Pengabdian Masyrakat 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. 

2. Pesan 

Kami berharap kegiatan dan program yang 

kami laksanakan di desa Karangbong dapat 

bermanfaatdan menjadi berkah untuk kita 

semua khususnya pada desa Karangbong. 

Program dan kegiatan telah terlaksana 

diharapkan akan terus berkelanjutan, tidak 

berhenti saat kegiatan Pengabdian Masyrakat 

2019 ini berakhir. Untuk warga desa 

Karangbong kami harap dapat saling 

bekerjasama untuk memajukan desa 

Karangbong agar menjadi contoh yang baik 

bagi desa/kelurahan lainnya. 
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NAMA  : EVA FRANSISCA DIAH RAHMAWATI 

NIM  : 161020300105 

FAKULTAS : FAKULTAS BISNIS , HUKUM DAN 

ILMU SOSIAL 

PRODI  : AKUNTANSI 

1. Latar Belakang Masalah 

Seluruh Mahasiswa yang menempuh Perguruan 

Tinggi Strata Satu harus melakukan pengabdian 

kepada masyarakat. Yang mana hal itu masuk 

kedalam mata kuliah wajib yang disebut dengan 

Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu 

mata kuliah di perguruan tinggi yang wajib 

ditempuh oleh mahasiswa untuk salah satu syarat 

menempuh skripsi di semester tujuh.  

 Dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat ini, 

mahasiswa diharuskan membuat program kerja 

yang mana sesuai dengan potensi pada daerah 

tersebut dan harus dijalankan agar tujuan dari 

proker tersebut dapat tercapai. Melalui kegiatan 

Pengabdian Masyarakat ini, mahasiswa mendapat 

pengalaman belajar dan bekerja dalam 

membangun kehidupan masyarakat yang lebih 

baik sebagai wujud penerapan ilmu pengetahuan 

dan teknologi.  

Desa Karangbong adalah lokasi kegiatan 

Pengabdian Masyarakat kelompok 4 Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo, terletak di Kecamatan 

Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Sebelum kami 

memulai program Pengabdian Masyarakat 

Terpadu, kami kelompok 4 bertamu di Balai Desa 
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Karangbong untuk menemui Kepala Desa guna 

meminta izin untuk melakukan Pengabdian 

Masyarakat di desa Karangbong. Dalam 

kesempatan ini kami juga mendapatkan informasi 

tentang Desa Karangbong.  

2. Masalah dan Solusi 

a. Kurangnya pengetahuan mengenai bahaya 

narkoba  

Narkoba masih menjadi musuh utama seluruh 

penjuru dunia. Dengan latar belakang bahaya 

narkoba yang selama ini belum diketahui oleh para 

remaja, mengakibatkan minimnya akan 

pengetahuan mengenai bahaya narkoba bagi tubuh. 

Menurut info dari warga desa se tempat banyak 

remaja yang menayalah gunakan obat-obatan 

terlarang tersebut. Maka dari Tim Pengabdian 

Masyarakat muncul ide mengadakan penyuluhan 

narkoba yang dihadiri oleh perwakilan BNN 

Sidoarjo dan parah tokoh desa Karangbong.  

b. Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab 

akan kesehatan diri sendiri. 

Membuat penyuluhan remaja bebas narkoba 

melalui sosial media dan sosialisasi terhadap 

warga desa Karangbong. Melalui kerja sama 

dengan karang taruna akar bangkit dan tim 

Pengabdian Masyarakat umsida bersepakat untuk 

menanggulangi sedikit demi sedikit permasalahan 

mengapa para remaja desa sangat tergoda untuk 

mengonsumsi narkoba. Sedangkan narkoba 

merugikan bagi kesehatan. Dengan menunjukan 

efek samping berupa video yang didapat dari pihak 
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BNN yaitu remaja yang ketergantungan dengan 

narkotika dan bahaya-bahaya lainnya supaya 

mereka menyadari akan tanggung jawab terhadap 

dirinya sendiri. 

3. Kesan dan Pesan 

a. Kesan  

Kata yang paling tepat untuk diucapkan 

adalah syukur Alhamdulillah pada Allah SWT, 

karena dengan rahmat-Nya kami dapat 

melaksanakan Pengabdian Masyarakat Terpadu 

2019 di Desa Karangbong dengan lancar sesuai 

dengan program yang telah direncanakan. Desa 

Karangbong ini merupakan tempat dimana kami 

mendapatkan banyak hal baru, ilmu baru, 

keluarga 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 Karangbong 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 Karangbong, para 

warga, keluarga besar Pengabdian Masyarakat 

desa Karangbong, serta pihak-pihak yang ikut 
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serta dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat 

ini. Karena dengan usaha, semangat, dan do’a, 

Pengabdian Masyarakat Terpadu desa 

Karangbong 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 

Kami berharap kegiatan dan program yang 

kami laksanakan di desa Karangbong dapat 

bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita 

semua. Program dan kegiatan telah terlaksana 

diharapkan akan terus berkelanjutan, tidak 

berhenti saat kegiatan Pengabdian Masyarakat 

2019 ini berakhir. Untuk warga desa Karangbong 

kami harap dapat saling bekerjasama untuk 

memajukan desa Karangbong agar menjadi 

contoh yang baik bagi desa/kelurahan lainnya. 
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NAMA  : PUJO 

NIM  : 162020100059 

FAKULTAS  : BISNIS , HUKUM DAN ILMU SOSIAL  

PRODI  : ADMINISTRASI PUBLIK  

 

A. LATAR BELAKANG  

Pengabdian masyarakat merupakan salah satu 

mata kuliah di perguruan tinggi yang wajib 

ditempuh oleh mahasiswa untuk salah satu syarat 

menempuh skripsi di semester tujuh. Berdasarkan 

beberapa macam pengabdian masyarakat yang 

ditawarkan tersebut pembedanya adalah waktu dan 

tempat pelaksanaannya. Pada kesempatan ini pula 

kami mengambil program pengabdian masyarakat 

Terpadu yang dilaksanakan selama 2 (dua) bulan 

mulai 01 Agustus 2019 – 06 Oktober 2019. Dalam 

kegiatan pengabdian masyarakat ini, mahasiswa 

diharuskan menjalankan semua tugas yang 

merupakan kegiatan akademik dalam wujud 

kegiatan langsung oleh mahasiswa di lingkungan 

masyarakat sesuai daerah  yang telah ditentukan 

oleh pihak Universitas. Melalui kegiatan 

pengabdian masyarakat ini, mahasiswa mendapat 

pengalaman belajar dan bekerja dalam 

membangun kehidupan masyarakat yang lebih 

baik sebagai wujud penerapan ilmu pengetahuan 

dan teknologi.  

 Desa Karangbong adalah lokasi kegiatan 

pengabdian masyarakat  kelompok 4 Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo, terletak di Kecataman 
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Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Sebelum kami 

memulai program kerja pengabdian masyarakat  

Terpadu, kami kelompok 4 bertamu di Balai Desa 

Karangbong untuk menemui Kepala Desa guna 

meminta izin untuk melakukan pengabdian 

masyarakat Terpadu di desa Karangbong. Dalam 

kesempatan ini kami juga mendapatkan informasi 

tentang Desa Karangbong.  

 

B. MASALAH DAN SOLUSI  

 Dari latar belakang tersebut pengabdian 

masyarakat yang di Desa Karangbong  memiliki 

permaalahan seperti Minimnya pengetahuan 

mengenai bahaya narkoba , dan Minimnya kesadaran 

dan tanggung jawab akan kesehatan diri sendiri. 

Sehingga banyak kalangan remaja di Desa 

Karangbong menyalahgunakan akan pentingnya 

sebuah narkoba bagi kesehatan.Masalah tersebut telah 

di idenifikasi oleh perangkat desa Desa Karangbong 

yang banya kalangan remaja terkena narkoba 

 Dari masalah tersebut maka pengabdian 

masyrakat Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dapat 

melakukan evaluasi dan bekerja sama dengan pihak 

Badan Narkotika Nasional (BNN) di Sidoaro, Solusi 

tersebut supaya masyarakat lebih bisa meningkatkan 

kesehatan tanpa menggunakan narkoba  

 Permasalahan kedua yakni dengan adanya 

pengabdian masyarakat , meninjau adanya banyaknya 

lahan kosong yang tidak di manfaatkan oleh pihak 

desa, karena waga desa tersebut merupakan banyak 

penduduk yang bekerja di industri.Banyak lahan 
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kosong sering tidak di manfaatkan oleh Desa 

sehinnga banyaknya tumbuhan liar yang tertanam di 

lahan tersebut.Lahan menajdi kosong dan banyanya 

tumbuhan kiar sehingga kesan lingkungan yang di 

dapat kurang optimal. 

 Dari masalah tersebut maka pengabdian 

masyarakat memberikan progam kerja di bidang 

lingkungan yakni menciptakam atau pemanfaatan 

lahan kosong menjadi lahan baru yaitu sebuah 

“Taman Bermain Bagi Anak – Anak”.Taman bermain 

anak – anak dapat di berikan agar pengetahuan anak 

anak bisa bermain bebas tanpa adanya teknologi yang 

sering di gunakan oleh anak – anak .bukan hanya spot 

tempat bermain aja melainkan banyaknya tumbuhan 

yang di tambahkan oleh tim pengabdian masyarakat 

Desa Karangbong seperti tumbuhan obat,buah,sayur, 

dan lain – lain. 

 

C. KESAN DAN PESAN  

1. KESAN  

Kata yang paling tepat untuk diucapkan adalah 

syukur Alhamdulillah padavAllah SWT, karena 

dengan rahmat-Nya kami dapat melaksanakan 

pengabdian masyarakat Terpadu 2019 di Desa 

Karangbong dengan lancar sesuai dengan 

program yang telah direncanakan. Desa 

Karangbong ini merupakan tempat dimana kami 

mendapatkan banyak hal baru, ilmu baru, 

keluarga baru dan kenangan yang akan selalu 

teringat. Kami banyak belajar dalam memahai 

keadaan, menghargai orang lain, menjalani hidup 
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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. Ucapan terima kasih 

dan rasa syukur akan selalu mengalir untuk desa 

Karangbong, para warga, keluarga besar 

pengabdian masyarakat  desa Karangbong, serta 

pihak-pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan 

pengabdian masyarakat ini. Karena dengan usaha, 

semangat, dan pengabdian masyaraat  desa 

Karangbong dapat terlaksana dengan baik. 

Semoga apa yang telah kami lakukan dapat 

memberikan inspiransi, manfaat, dan perubahan 

yang positif bagi semua pihak yang terlibat.  

2. PESAN  

Kami berharap dengan kegiatan dan progam 

tersebut bisa di jalankan dan bisa bermanfaat bagi 

Desa Karangbong terutama progam penyuluhan 

dan program Taman bermain bagi anak – 

anak.Kami berharap dari progam ini dapat 

berlanjut meskipum Tim Pengabdian Masyarakat 

berkhir dan dapat bekerja sama dengan baik 
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NAMA  : HALIMAH 

NIM  : 162040100064 

FAKULTAS : BISNIS, HUKUM DAN ILMU SOSIAL 

PRODI  : HUKUM 

1. Latar Belakang Masalah 

Seluruh Mahasiswa yang menempuh Perguruan 

Tinggi Strata Satu harus melakukan pengabdian 

kepada masyarakat. Yang mana hal itu masuk 

kedalam mata kuliah wajib yang disebut dengan 

Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu 

mata kuliah di perguruan tinggi yang wajib 

ditempuh oleh mahasiswa untuk salah satu syarat 

menempuh skripsi di semester tujuh.  

 Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini, 

mahasiswa diharuskan membuat program kerja 

yang mana sesuai dengan potensi pada daerah 

tersebut dan harus dijalankan agar tujuan dari 

proker tersebut dapat tercapai. Melalui kegiatan 

Pengabdian Masyarakat, mahasiswa mendapat 

pengalaman belajar dan bekerja dalam 

membangun kehidupan masyarakat yang lebih 

baik sebagai wujud penerapan ilmu pengetahuan 

dan teknologi.  

Desa Karangbong adalah lokasi kegiatan 

Pengabdian Masyarakat kelompok 4 Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo, terletak di Kecamatan 

Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Sebelum kami 

memulai program Pengabdian Masyarakat 

Terpadu, kami kelompok 4 bertamu di Balai Desa 

Karangbong untuk menemui Kepala Desa guna 

meminta izin untuk melakukan Pengabdian 
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Masyarakat di desa Karangbong. Dalam 

kesempatan ini kami juga mendapatkan informasi 

tentang Desa Karangbong.  

2. Masalah dan Solusi 

a. Kurangnya pengetahuan mengenai bahaya 

narkoba  

Narkoba masih menjadi musuh utama 

seluruh penjuru dunia. Dengan latar belakang 

bahaya narkoba yang selama ini belum 

diketahui oleh para remaja, mengakibatkan 

minimnya akan pengetahuan mengenai bahaya 

narkoba bagi tubuh. Menurut info dari warga 

desa se tempat banyak remaja yang menayalah 

gunakan obat-obatan terlarang tersebut. Maka 

dari Tim Pengabdian Masyarakat muncul ide 

mengadakan penyuluhan narkoba yang dihadiri 

oleh perwakilan BNN Sidoarjo dan parah tokoh 

desa Karangbong.  

 

b. Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab 

akan kesehatan diri sendiri. 

Membuat penyuluhan remaja bebas 

narkoba melalui sosial media dan sosialisasi 

terhadap warga desa Karangbong. Melalui 

kerja sama dengan karang taruna akar bangkit 

dan tim Pengabdian Masyarakat umsida 

bersepakat untuk menanggulangi sedikit demi 

sedikit permasalahan mengapa para remaja 

desa sangat tergoda untuk mengonsumsi 

narkoba. Sedangkan narkoba merugikan bagi 

kesehatan. Dengan menunjukan efek samping 
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berupa video yang didapat dari pihak BNN 

yaitu remaja yang ketergantungan dengan 

narkotika dan bahaya-bahaya lainnya supaya 

mereka menyadari akan tanggung jawab 

terhadap dirinya sendiri. 

3. Kesan dan Pesan 

a. Kesan  

Kata yang paling tepat untuk diucapkan 

adalah syukur Alhamdulillah pada Allah 

SWT, karena dengan rahmat-Nya kami dapat 

melaksanakan Pengabdian Masyarakat 

Terpadu 2019 di Desa Karangbong dengan 

lancar sesuai dengan program yang telah 

direncanakan. Desa Karangbong ini 

merupakan tempat dimana kami mendapatkan 

banyak hal baru, ilmu baru, keluarga 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 Karangbong 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 Karangbong, para 
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warga, keluarga besar Pengabdian Masyarakat 

desa Karangbong, serta pihak-pihak yang ikut 

serta dalam pelaksanaan Pengabdian 

Masyarakat ini. Karena dengan usaha, 

semangat, dan do’a, Pengabdian Masyarakat 

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 

Kami berharap kegiatan dan program yang 

kami laksanakan di desa Karangbong dapat 

bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita 

semua. Program dan kegiatan telah terlaksana 

diharapkan akan terus berkelanjutan, tidak 

berhenti saat kegiatan Pengabdian Masyarakat 

2019 ini berakhir. Untuk warga desa 

Karangbong kami harap dapat saling 

bekerjasama untuk memajukan desa 

Karangbong agar menjadi contoh yang baik 

bagi desa/kelurahan lainnya. 
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NAMA  : MUHAMMAD KHAIRIL KHABIBI 

NIM  : 161080200167 

FAKULTAS : SAINS DAN TEKNOLOGI 

PRODI  : INFORMATIKA 

A. Latar Belakang 

Pengabdian masyarakat merupakan perwujudan dari 

salah satu dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian 

mahasiswa kepada masyarakat, yang bersifat disiplin dan 

merupakan komponen keilmuan serta seni secara aplikatif 

guna membantu kehidupan masyarakat,terutama di kelurahan 

Desa Karangbong. Dengan adanya pengabdian masyarakat 

ini, hampir sebagian besar program kerja merupakan usaha 

mahasiswa untuk dapat membantu msyarakat dalam 

mengembangkan program yang telah tersusun pada Desa 

Karangbong. Pengabdian masyarakat merupakan suatu 

kegiatan yang dirasa penting baik bagi mahasiswa maupun 

bagi masyarakat. Bagi mahasiswa pengabdian masyarakat 

merupakan aktivitas belajar yang dilakukan guna untuk 

menggali, menghayati dan mencari solusi masalah-masalah 

pembangunan di Desa Karangbong tersebut. 

Di desa Karangbong tersebut dikatakan desa yang 

cukup baik. Tetapi masyarakat juga memiliki kendala yang 

benar-benar harus di perhatikan sehingga dakan hal ini 

permasalahan kami rinci terdapat 1 jenis permasalah  yaitu 

permasalahan lingkungan tentang limbang sampah plastik 

aluminium foil.  

B. Masalah dan Solusi  

Berdasarkan masalah yang terjadi di Desa 

Karangbong terlihat dari segi lingkungan sudah mencapai titik 

kebersihan yang baik. Masalah yang ada yaitu kurangnya 
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kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan dan 

pemanfaatan lahan tidur yang tidak terawat. Padahal banyak 

tanah milik desa yang tidak terpakai dan tidak difungsikan 

dengan baik oleh masyarakat desa setempat. Sehingga hal itu 

yang melandasi kita untuk mengambil program kerja 

pemanfaatan lahan tidur. 

Mengenai masalah tersebut mahasiswa pengabdian 

masyarakat telah mengambil sebuah gagasan bahwa dengan 

mengadakan program kerja yaitu pemanfaatan lahan tidur. 

Pemanfaatan lahan tidur untuk dijadikan taman bermain 

merupakan usaha kita untuk menghidupkan desa Karangbong 

agar lebih merawat lingkungan dan sebagai sarana untuk 

tempat bermain bagi anak-anak desa setempat. Apalagi lokasi 

yang dipilih sekitaran sekolah dasar dan taman kanak-kanak. 

Di taman bermain ini kami juga melakukan pemanfaatan 

bahan-bahan bekas seperti ban bekas, kayu bekas dan sampah 

plastik untuk dijadikan hiasan pada taman.  

C. Kesan dan Pesan 

1. Kesan  

Alhamdulillah atas nikmat dan ridha Allah kami Tim 

Pengabdian Masyarakat  Desa Karangbong menyelesaikan 

kegiatan Pengabdian Masyarakat.  Kesan saya selama 

mengabdi di Desa Karangbong yaitu saya sangat senang 

sekali dikarenakan warga Desa Karangbong memiliki rasa 

antusias yang sangat luar biasa dalam menyambut dan 

menerima kami. Kami juga banyak berterima kasih karena 

sudah mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang lingkungan 

di desa Karangbong.  
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2. Pesan 

Pesan saya untuk desa Karangbong agar lebih 

merawat lingkungan dan kebersihan lingkungan. Desa 

Karangbong tetap menjaga dan merawat taman yang sudah 

berdiri sebagai hasil program kerja kami selama melakukan 

Pengabdian Masyarakat di desa Karangbong. Tetap menjaga 

tali silahturrahmi antar warga untuk membangun desa 

Karangbong agar lebih baik. 
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NAMA  : MUHAMMAD BADRUS SHOLEH 

NIM  : 161080200213 

FAKULTAS : SAINS DAN TEKNOLOGI 

PRODI  : INFORMATIKA 

 

A. Latar Belakang  

 Pengabdian Masyarakat adalah bagian 

integral dari proses pendidikan yang merupakan usaha 

sadar untuk menyiapkan perserta didik (mahasiswa) 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan 

agar mau dapat melaksanakan perannya di masa 

mendatang sesuai dengan yang diharapkan. 

Pengabdian Masyarakat bagi mahasiswa diharapkan 

dapat menjadi suatu pengalaman belajar yang baru 

untuk menambah pengetahuan, kemampuan, dan 

kesadaran hidup bermasyarakat. 

 Tujuan utama pada Pengabdian Masyarakat 

adalah agar mahasiswa memperoleh pengalaman 

belajar yang berharga melalui keterlibatannya dalam 

masyarakat, dan secara langsung dapat menemukan, 

mengidentifikasi, merumuskan, serta memecahkan 

permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat secara 

interdisipliner dan komphrehensif yang terutama pada 

kelurahan desa Karangbong.  

 Dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, mahasiswa 

dituntut untuk dapat mengamalkan ilmu dam 

mengabdikan diri pada masyarakat Karangbong, 

dengan merancang program kerja yang bertema: 

pemanfaatan lahan kosong untuk pembuatan tanam 
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serta melakukan kegiatan penyuluhan remaja bebas 

narkoba di balai desa Karangbong.  

 Desa Karangbong merupakan desa yang 

cukup baik. Tetapi masyarakat juga memiliki kendala 

yang benar-benar harus diperhatikan sehingga dalam 

hal ini permasalahan kami rinci terdapat 2 jenis 

permasalahan yaitu pemanfaatan lahan kosong dan 

penyuluhan remaja tetapi dalam hal ini kami lebih 

terfokus dalam pemanfaatan lahan kosong karena 

memerlukan waktu yang cukup lama dan 

pemanfaatan limbah plasitik.  

 Suatu program Pengabdian Masyarakat 

dinyatakan berhasil ketika mahasiswa Pengabdian 

Masyarakat sudah tidak berada di daerah tersebut 

namun masyarakat tetap aktif melaksanakan program-

program kerja yang pernah dijalankan bersama 

mahasiswa Pengabdian Masyarakat. Sehingga 

program kerja dapat dilaksanakan berkelanjutan dari 

masyarakat desa tersebut. 

B. Masalah dan Solusi  

 Desa Karangbong ini merupakan kawasan 

industri. Sebagian besar penduduk masyarakat yang 

tinggal disekitar tersebut berkerja sebagai buruh 

pabrik yang ada disekitar desa tersebut. Adanya 

permasalahan yang ada di desa Karangbong yaitu 

kurangnya peduli masyrakat desa setempat terhadap 

lahan yang kosong atau lahan tidur sehingga lahan 

kosong atau lahan tersebut tidak digunakan 

semaksimal mungkin dan menurut info dari warga 

setempat pada remaja yang tinggal di desa 

Karangbong ini minim pengetahuan terhadap bahaya 
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penggunaan narkoba sehingga remaja yang tinggal di 

desa Karangbong banyak yang menyalahgunakan 

narkoba.  

 Masalah tersebut mahasiswa Pengabdian 

Masyarakat merencanakan beberapa program kerja 

selama kegiatan Pengabdian Masyarakat di desa 

Karangbong yang disesuaikan dengan kondisi desa. 

Mahasiswa Pengabdian Masyarakat terdiri dari 

berbagai bidang keahlian sehingga mampu 

berkolaborasi dalam memecahkan permasalahan yang 

ada. Dalam bidang lingkungan, Pengabdian 

Masyarakat dibantu ibu Maryati selaku warga yang 

bertempat tinggal tepatnya didasa Karangbong serta 

kartar desa Karangbong untuk mendirikan lahan yang 

kosong sebagai taman bermain pada desa 

Karangbong. Kegiatan ini ditujukan kepada anak-

anak yang ada pada lingkungan tersebut,  

 Selain itu diadakannya sosialisasi penyuluhan 

narkoba yang disesuaikan dengan keadaan desa 

tersebut. Dimana dalam progam tersebut bertujuan 

untuk menggurangi sedikit demi sedikit permasalahan 

remaja yang terlibat dalam mengonsumsi narkoba. 

Dalam penyuluhan ini kami Pengabdian Masyarakat 

berkerja sama dengan karang taruna akar bangkit dan 

mengundang pihak BNN sebagai pemateri yang 

menujukan efek samping ketika sudah ketergantungan 

memakai narkoba dan bahaya-bahaya lain supaya 

remaja serta warga disekitar dapat menyadari 

pentingnya penyuluhan narkoba.    
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C. Kesan dan Pesan 

1. Kesan  

Kegiatan Pengabdian Masyarakat akan 

menjadi sebuah catatan Sejarah dalam kehidupan 

saya pribadi sebagai Ketua Koordinasi Desa, dan 

yang sudah saya lakukan bersama anggota 

Pengabdian Masyarakat di desa Karangbong, 

memacu pembangunan masyarakat berkelanjutan 

dengan menumbuhkan motivasi kekuatan sendiri. 

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini juga 

memberikan suatu pengalaman belajar yang baru 

untuk menambah pengetahuan, kemampuan, dan 

kesadaran hidup bermasyarakat.  

Pengalaman belajar yang berharga melalui 

keterlibatan dalam masyarakat, dan secara 

langsung dapat menemukan, mengidentifikasi, 

merumuskan, serta memecahkan permasalahan 

dalam kehidupan bermasyarakat.  

Selain itu Pengabdian Masyarakat juga 

belajar, berinteraksi dan bersosialisasi dari orang-

orang baru. Warga masyarakat dan perangkat 

desa di desa Karangbong juga menerima 

mahasiswa Pengabdian Masyarakat Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo dengan sangat baik. 

Beliau juga sangat banyak membantu dan 

membimbing dan mengarahkan kami selama 

pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di desa 

Karangbong. Sehingga terjalin kerjasama sama 

yang baik selama pelaksanaan program kerja saat 

Pengabdian Masyarakat. 
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Saya mengucapkan terimakasih banyak 

untuk pengalaman berharga ini, semoga bisa 

tetap berkerja sama dalam kebaikan. Maaf untuk 

kesalahan yang pernah diperbuat selama 

Pengabdian Masyarakat ini dijalankan. Semoga 

Silahturahmi tetap terjaga. 

2. Pesan 

Pesan saya kepada masyrakat desa 

Karangbong untuk tetap menjaga serta merawat 

program kerja kami yang sudah dijalankan 

selama Pengabdian Masyarakat di desa 

Karangbong agar dapat berlanjut meskipun kami 

sudah tidak mengabdi di desa Karangbong dan 

mencetak kader-kader baru yang lebih baik dan 

baik lagi.  
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NAMA  : M HABIBURAHMAN AL AKBARI 

NIM  : 161080200290 

FAKULTAS : SAINS DAN TEKNOLOGI 

PRODI  : INFORMATIKA 

1. Latar Belakang Masalah 

Seluruh Mahasiswa yang menempuh Perguruan 

Tinggi Strata Satu harus melakukan pengabdian 

kepada masyarakat. Yang mana hal itu masuk 

kedalam mata kuliah wajib yang disebut dengan 

Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu 

mata kuliah di perguruan tinggi yang wajib 

ditempuh oleh mahasiswa untuk salah satu syarat 

menempuh skripsi di semester tujuh.  

 Dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat ini, 

mahasiswa diharuskan membuat program kerja 

yang mana sesuai dengan potensi pada daerah 

tersebut dan harus dijalankan agar tujuan dari 

proker tersebut dapat tercapai. Melalui kegiatan 

Pengabdian Masyarakat ini, mahasiswa mendapat 

pengalaman belajar dan bekerja dalam 

membangun kehidupan masyarakat yang lebih 

baik sebagai wujud penerapan ilmu pengetahuan 

dan teknologi.  

Desa Karangbong adalah lokasi kegiatan 

Pengabdian Masyarakat kelompok 4 Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo, terletak di Kecamatan 

Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Sebelum kami 

memulai program Pengabdian Masyarakat 

Terpadu, kami kelompok 4 bertamu di Balai Desa 

Karangbong untuk menemui Kepala Desa guna 
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meminta izin untuk melakukan Pengabdian 

Masyarakat di desa Karangbong. Dalam 

kesempatan ini kami juga mendapatkan informasi 

tentang Desa Karangbong.  

2. Masalah dan Solusi 

a. Kurangnya pengetahuan mengenai bahaya 

narkoba  

Narkoba masih menjadi musuh utama seluruh 

penjuru dunia. Dengan latar belakang bahaya 

narkoba yang selama ini belum diketahui oleh para 

remaja, mengakibatkan minimnya akan 

pengetahuan mengenai bahaya narkoba bagi tubuh. 

Menurut informasi dari warga desa se tempat 

banyak remaja yang menayalah gunakan obat-

obatan terlarang tersebut. Maka dari Tim 

Pengabdian Masyarakat muncul ide mengadakan 

penyuluhan narkoba yang dihadiri oleh perwakilan 

BNN Sidoarjo dan parah tokoh desa Karangbong.  

 

b. Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab 

akan kesehatan diri sendiri. 

Membuat penyuluhan remaja bebas narkoba 

melalui sosial media dan sosialisasi terhadap 

warga desa Karangbong. Melalui kerja sama 

dengan karang taruna akar bangkit dan tim 

Pengabdian Masyarakat umsida bersepakat untuk 

menanggulangi sedikit demi sedikit permasalahan 

mengapa para remaja desa sangat tergoda untuk 

mengonsumsi narkoba. Sedangkan narkoba 

merugikan bagi kesehatan. Dengan menunjukan 

efek samping berupa video yang didapat dari pihak 
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BNN yaitu remaja yang ketergantungan dengan 

narkotika dan bahaya-bahaya lainnya supaya 

mereka menyadari akan tanggung jawab terhadap 

dirinya sendiri. 

3. Kesan dan Pesan 

a. Kesan  

Kata yang paling tepat untuk diucapkan 

adalah syukur Alhamdulillah pada Allah SWT, 

karena dengan rahmat-Nya kami dapat 

melaksanakan Pengabdian Masyarakat Terpadu 

2019 di Desa Karangbong dengan lancar sesuai 

dengan program yang telah direncanakan. Desa 

Karangbong ini merupakan tempat dimana kami 

mendapatkan banyak hal baru, ilmu baru, 

keluarga 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 Karangbong 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 Karangbong, para 

warga, keluarga besar Pengabdian Masyarakat 

desa Karangbong, serta pihak-pihak yang ikut 
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serta dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat 

ini. Karena dengan usaha, semangat, dan do’a, 

Pengabdian Masyarakat 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 

Kami berharap kegiatan dan program yang 

kami laksanakan di desa Karangbong dapat 

bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita 

semua. Program dan kegiatan telah terlaksana 

diharapkan akan terus berkelanjutan, tidak 

berhenti saat kegiatan Pengabdian Masyarakat 

2019 ini berakhir. Untuk warga desa Karangbong 

kami harap dapat saling bekerjasama untuk 

memajukan desa Karangbong agar menjadi 

contoh yang baik bagi desa/kelurahan lainnya. 
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NAMA  : DANANG SETYO TRI PRABOWO 

NIM  : 162010200286 

FAKULTAS : BISNIS , HUKUM DAN ILMU SOSIAL 

PRODI  : MANAJEMEN   

 

1. Latar Belakang Masalah 

Pengabdian Masyarakat  merupakan 

perwujudan dari salah satu dharma perguruan 

tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat, salah 

satu mata kuliah di perguruan tinggi yang wajib 

ditempuh oleh mahasiswa untuk salah satu syarat 

menempuh skripsi di semester tujuh (7) di 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dengan 

adanya pengabdian masyarakat ini, hampir 

sebagian besar program kerja merupakan uasaha 

mahasiswa untuk membantu masyarakat dalam 

mengembangkan program yang telah tersusun 

pada desa tersebut.Pengabdian masyarakat adalah 

suatu kegiatan yang dirasa penting baik bagi 

mahasiswa dan masyrakat.  

2. Masalah dan solusi  

 Berdasarkan masalah yang terjadi  di desa 

Karangbong, maka kami dari pengabdian 

masyarakat kelompok 4 melaksanakan Program 

Kerja yang  terfokus dengan tema lingkungan yang 

dimana kegiatan dalam program kerja kami adalah 

sebagai berikut: 

a. Melakukan kegiatan penyuluhan remaja bebas 

narkoba di balai desa. 
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b. Membuat penyuluhan remaja bebas narkoba 

melalui sosial media dan sosialisasi terhadap 

warga desa Karangbong. 

Berdasarkan dari masalah diatas kami dari 

pengabdian masyrakat mempunyai solusi 

diantaranya  

a. Minimnyapengetahuan mengenai bahaya 

narkoba  

Dengan latar belakang bahaya narkoba yang 

selama ini belum diketahui oleh para remaja, 

mengakibatkan minimnya akan pengetahuan 

mengenai bahaya narkotika untuk tubuh. 

Menurut info dari warga desa setemepat banyak 

remaja yang menyalahgunakan narkoba untuk 

itu Tim Pengabdian Masyrakat muncul ide 

untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut di 

desa Karangbong. Dengan itu Tim Pengabdian 

Masyrakat mengadakan penyuluhan narkoba 

yang dihadiri oleh perwakilan BNN Sidoarjo 

dan parah tokoh desa Karangbong.  

 

b. Minimnya kesadaran dan tanggung jawab 

akan kesehatan diri sendiri. 

Membuat penyuluhan remaja bebas narkoba 

melalui sosial media dan sosialisasi terhadap 

warga desa Karangbong. Melalui kerja sama 

dengan karang taruna akar bangkit dan tim 

Pengabdian Masyrakat umsida bersepakat 

untuk menanggulangi sedikit demi sedikit 

permasalahan mengapa para remaja desa sangat 

tergoda untuk mengonsumsi narkoba. 
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Sedangkan narkoba merugikan bagi kesehatan. 

Dengan menunjukan efek samping berupa 

video yang didapat dari pihak BNN yaitu 

remaja yang ketergantungan dengan narkotika 

dan bahaya-bahaya lainnya supaya mereka 

menyadari akan tanggung jawab terhadap 

dirinya sendiri. 

  

3. Kesan dan Pesan 

a. Kesan  

Kata yang paling tepat untuk diucapkan 

adalah syukur Alhamdulillah pada Allah SWT, 

karena dengan rahmat-Nya kami dapat 

melaksanakan Pengabdian Masyrakat Terpadu 

2019 di Desa Karangbong dengan lancar sesuai 

dengan program yang telah direncanakan. Desa 

Karangbong ini merupakan tempat dimana 

kami mendapatkan banyak hal baru, ilmu baru, 

keluarga baru dan kenangan yang akan selalu 

teringat. Kami banyak belajar dalam memahai 

keadaan, menghargai orang lain, menjalani 

hidup mandiri, kerjasama, dan belajar 

memahami dan menghormati budaya yang 

berkembang di lingkungan setempat, belajar 

menyesuaikan diri dengan keadaan sebelumnya 

yang berbeda dengan keadaat sebelumnya.  

Di desa Karangbong 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.  
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Ucapan terima kasih dan rasa syukur akan 

selalu mengalir untuk desa Karangbong, para 

warga, keluarga besar Pengabdian Masyrakat 

Terpadu desa Karangbong, serta pihak-pihak 

yang ikut serta dalam pelaksanaan Pengabdian 

Masyrakat ini. Karena dengan usaha, semangat, 

dan do’a, Pengabdian Masyrakat 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 

Kami berharap kegiatan dan program yang 

kami laksanakan di desa Karangbong dapat 

bermanfaatdan menjadi berkah untuk kita 

semua khususnya pada desa Karangbong. 

Program dan kegiatan telah terlaksana 

diharapkan akan terus berkelanjutan, tidak 

berhenti saat kegiatan Pengabdian Masyrakat 

2019 ini berakhir. Untuk warga desa 

Karangbong kami harap dapat saling 

bekerjasama untuk memajukan desa 

Karangbong agar menjadi contoh yang baik 

bagi desa/kelurahan lainnya. 
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NAMA  : NUR LAILI KHOLIDATUR 

ROIHANAH 

NIM  : 162071900031 

FAKULTAS : AGAMA ISLAM 

PRODI  : PENDIDIKAN BAHASA ARAB 

1. Latar Belakang  

Seluruh Mahasiswa yang menempuh Perguruan 

Tinggi Strata Satu harus melakukan pengabdian 

kepada masyarakat. Yang mana hal itu masuk 

kedalam mata kuliah wajib yang disebut dengan 

Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu 

mata kuliah di perguruan tinggi yang wajib 

ditempuh oleh mahasiswa untuk salah satu syarat 

menempuh skripsi di semester tujuh.  

 Dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat ini, 

mahasiswa diharuskan membuat program kerja 

yang mana sesuai dengan potensi pada daerah 

tersebut dan harus dijalankan agar tujuan dari 

proker tersebut dapat tercapai. Melalui kegiatan 

Pengabdian Masyarakat ini, mahasiswa mendapat 

pengalaman belajar dan bekerja dalam 

membangun kehidupan masyarakat yang lebih 

baik sebagai wujud penerapan ilmu pengetahuan 

dan teknologi.  

Desa Karangbong adalah lokasi kegiatan 

Pengabdian Masyarakat kelompok 4 Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo, terletak di Kecamatan 

Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Sebelum kami 

memulai program Pengabdian Masyarakat 

Terpadu, kami kelompok 4 bertamu di Balai Desa 
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Karangbong untuk menemui Kepala Desa guna 

meminta izin untuk melakukan Pengabdian 

Masyarakat di desa Karangbong. Dalam 

kesempatan ini kami juga mendapatkan informasi 

tentang Desa Karangbong.  

 

2. Masalah dan Solusi 

a. Kurangnya pengetahuan mengenai bahaya 

narkoba  

Narkoba masih menjadi musuh utama 

seluruh penjuru dunia. Dengan latar belakang 

bahaya narkoba yang selama ini belum 

diketahui oleh para remaja, mengakibatkan 

minimnya akan pengetahuan mengenai 

bahaya narkoba bagi tubuh. Menurut info dari 

warga desa se tempat banyak remaja yang 

menayalah gunakan obat-obatan terlarang 

tersebut. Maka dari Tim Pengabdian 

Masyarakat muncul ide mengadakan 

penyuluhan narkoba yang dihadiri oleh 

perwakilan BNN Sidoarjo dan parah tokoh 

desa Karangbong.  

b. Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab 

akan kesehatan diri sendiri. 

Membuat penyuluhan remaja bebas 

narkoba melalui sosial media dan sosialisasi 

terhadap warga desa Karangbong. Melalui 

kerja sama dengan karang taruna akar bangkit 

dan tim Pengabdian Masyarakat umsida 

bersepakat untuk menanggulangi sedikit demi 

sedikit permasalahan mengapa para remaja 
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desa sangat tergoda untuk mengonsumsi 

narkoba. Sedangkan narkoba merugikan bagi 

kesehatan. Dengan menunjukan efek samping 

berupa video yang didapat dari pihak BNN 

yaitu remaja yang ketergantungan dengan 

narkotika dan bahaya-bahaya lainnya supaya 

mereka menyadari akan tanggung jawab 

terhadap dirinya sendiri. 

 

3. Kesan dan Pesan 

a. Kesan  

Kata yang paling tepat untuk diucapkan 

adalah syukur Alhamdulillah pada Allah SWT, 

karena dengan rahmat-Nya kami dapat 

melaksanakan Pengabdian Masyarakat Terpadu 

2019 di Desa Karangbong dengan lancar sesuai 

dengan program yang telah direncanakan. Desa 

Karangbong ini merupakan tempat dimana kami 

mendapatkan banyak hal baru, ilmu baru, 

keluarga 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 Karangbong ini kami mendapat 

keluarga baru, sahabat baru, teman baru, dan 

mengenal orang-orang baru yang berasal dari 
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berbagai lapisan masyarakat yang sudah pasti 

memiliki latar belakang yang berbeda.  

Ucapan terima kasih dan rasa syukur akan 

selalu mengalir untuk desa Karangbong, para 

warga, keluarga besar Pengabdian Masyarakat 

desa Karangbong, serta pihak-pihak yang ikut 

serta dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat 

ini. Karena dengan usaha, semangat, dan do’a, 

Pengabdian Masyarakat 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 

Kami berharap kegiatan dan program yang 

kami laksanakan di desa Karangbong dapat 

bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita 

semua. Program dan kegiatan telah terlaksana 

diharapkan akan terus berkelanjutan, tidak 

berhenti saat kegiatan Pengabdian Masyarakat 

2019 ini berakhir. Untuk warga desa Karangbong 

kami harap dapat saling bekerjasama untuk 

memajukan desa Karangbong agar menjadi 

contoh yang baik bagi desa/kelurahan lainnya. 
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NAMA  : METRI ARDIANSYAH 

NIM  : 151020100050 

FAKULTAS  : SAINS DAN TEKNOLOGI  

PRODI  : TEKNIK ELEKTRO 

 

A. Latar Belakang 

Pengabdian masyarakat merupakan salah satu 

mata kuliah di perguruan tinggi yang wajib 

ditempuh oleh mahasiswa untuk salah satu syarat 

menempuh skripsi di semester tujuh.  Berdasarkan 

beberapa macam pengabdian masyarakat yang 

ditawarkan tersebut pembedanya adalah waktu dan 

tempat pelaksanaannya. Pada kesempatan ini pula 

kami mengambil program pengabdian masyarakat 

Terpadu yang dilaksanakan selama 2 (dua) bulan 

mulai 01 Agustus 2019 – 06 Oktober 2019. Dalam 

kegiatan pengabdian masyarakat ini, mahasiswa 

diharuskan menjalankan semua tugas yang 

merupakan kegiatan akademik dalam wujud 

kegiatan langsung oleh mahasiswa di lingkungan 

masyarakat sesuai daerah  yang telah ditentukan 

oleh pihak Universitas. Melalui kegiatan 

pengabdian masyarakat ini, mahasiswa mendapat 

pengalaman belajar dan bekerja dalam 

membangun kehidupan masyarakat yang lebih 

baik sebagai wujud penerapan ilmu pengetahuan 

dan teknologi.  

 Desa Karangbong adalah lokasi kegiatan 

pengabdian masyarakat  kelompok 4 Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo, terletak di Kecataman 
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Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Sebelum kami 

memulai program kerja pengabdian masyarakat  

Terpadu, kami kelompok 4 bertamu di Balai Desa 

Karangbong untuk menemui Kepala Desa guna 

meminta izin untuk melakukan pengabdian 

masyarakat Terpadu di desa Karangbong. Dalam 

kesempatan ini kami juga mendapatkan informasi 

tentang Desa Karangbong.  

 

B. Masalah dan Solusi 

 Dari latar belakang tersebut pengabdian 

masyarakat yang di Desa Karangbong  memiliki 

permaalahan seperti Minimnya pengetahuan 

mengenai bahaya narkoba , dan Minimnya kesadaran 

dan tanggung jawab akan kesehatan diri sendiri. 

Sehingga banyak kalangan remaja di Desa 

Karangbong menyalahgunakan akan pentingnya 

sebuah narkoba bagi kesehatan.Masalah tersebut telah 

di idenifikasi oleh perangkat desa Desa Karangbong 

yang banya kalangan remaja terkena narkoba 

 Dari masalah tersebut maka pengabdian 

masyrakat Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dapat 

melakukan evaluasi dan bekerja sama dengan pihak 

Badan Narkotika Nasional (BNN) di Sidoaro, Solusi 

tersebut supaya masyarakat lebih bisa meningkatkan 

kesehatan tanpa menggunakan narkoba  

 Permasalahan kedua yakni dengan adanya 

pengabdian masyarakat , meninjau adanya banyaknya 

lahan kosong yang tidak di manfaatkan oleh pihak 

desa, karena waga desa tersebut merupakan banyak 

penduduk yang bekerja di industri.Banyak lahan 
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kosong sering tidak di manfaatkan oleh Desa 

sehinnga banyaknya tumbuhan liar yang tertanam di 

lahan tersebut.Lahan menajdi kosong dan banyanya 

tumbuhan kiar sehingga kesan lingkungan yang di 

dapat kurang optimal. 

 Dari masalah tersebut maka pengabdian 

masyarakat memberikan progam kerja di bidang 

lingkungan yakni menciptakam atau pemanfaatan 

lahan kosong menjadi lahan baru yaitu sebuah 

“Taman Bermain Bagi Anak – Anak”.Taman bermain 

anak – anak dapat di berikan agar pengetahuan anak 

anak bisa bermain bebas tanpa adanya teknologi yang 

sering di gunakan oleh anak – anak .bukan hanya spot 

tempat bermain aja melainkan banyaknya tumbuhan 

yang di tambahkan oleh tim pengabdian masyarakat 

Desa Karangbong seperti tumbuhan obat,buah,sayur, 

dan lain – lain. 

 

C. Kesan dan Pesan 

1. Kesan  

Kata yang paling tepat untukdiucapkan adalah 

syukur Alhamdulillah padavAllah SWT, karena 

dengan rahmat-Nya kami dapat melaksanakan 

pengabdian masyarakat Terpadu 2019 di Desa 

Karangbong dengan lancar sesuai dengan 

program yang telah direncanakan. Desa 

Karangbong ini merupakan tempat dimana kami 

mendapatkan banyak hal baru, ilmu baru, 

keluarga baru dan kenangan yang akan selalu 

teringat. Kami banyak belajar dalam memahai 

keadaan, menghargai orang lain, menjalani hidup 
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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. Ucapan terima kasih 

dan rasa syukur akan selalu mengalir untuk desa 

Karangbong, para warga, keluarga besar 

pengabdian masyarakat  desa Karangbong, serta 

pihak-pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan 

pengabdian masyarakat ini. Karena dengan usaha, 

semangat, dan pengabdian masyaraat  desa 

Karangbong dapat terlaksana dengan baik. 

Semoga apa yang telah kami lakukan dapat 

memberikan inspiransi, manfaat, dan perubahan 

yang positif bagi semua pihak yang terlibat.  

2. Pesan  

Kami berharap dengan kegiatan dan progam 

tersebut bisa di jalankan dan bisa bermanfaat bagi 

Desa Karangbong terutama progam penyuluhan 

dan program Taman bermain bagi anak – 

anak.Kami berharap dari progam ini dapat 

berlanjut meskipum Tim Pengabdian Masyarakat 

berkhir dan dapat bekerja sama dengan baik. 
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NAMA  : MUHAMMAD HIDAYATULLAH 

NIM  : 161020200040 

FAKULTAS : SAINS DAN TEKNOGI 

PRODI  : TEKNIK MESIN 

1. Latar Belakang Masalah 

Seluruh Mahasiswa yang menempuh Perguruan 

Tinggi Strata Satu harus melakukan pengabdian 

kepada masyarakat. Yang mana hal itu masuk 

kedalam mata kuliah wajib yang disebut dengan 

Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu 

mata kuliah di perguruan tinggi yang wajib 

ditempuh oleh mahasiswa untuk salah satu syarat 

menempuh skripsi di semester tujuh.  

 Dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat ini, 

mahasiswa diharuskan membuat program kerja 

yang mana sesuai dengan potensi pada daerah 

tersebut dan harus dijalankan agar tujuan dari 

proker tersebut dapat tercapai. Melalui kegiatan 

Pengabdian Masyarakat ini, mahasiswa mendapat 

pengalaman belajar dan bekerja dalam 

membangun kehidupan masyarakat yang lebih 

baik sebagai wujud penerapan ilmu pengetahuan 

dan teknologi.  

Desa Karangbong adalah lokasi kegiatan 

Pengabdian Masyarakat kelompok 4 Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo, terletak di Kecamatan 

Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Sebelum kami 

memulai program Pengabdian Masyarakat 

Terpadu, kami kelompok 4 bertamu di Balai Desa 

Karangbong untuk menemui Kepala Desa guna 
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meminta izin untuk melakukan Pengabdian 

Masyarakat di desa Karangbong. Dalam 

kesempatan ini kami juga mendapatkan informasi 

tentang Desa Karangbong.  

 

2. Masalah dan Solusi 

a. Kurangnya pengetahuan mengenai bahaya 

narkoba  

Narkoba masih menjadi musuh utama seluruh 

penjuru dunia. Dengan latar belakang bahaya 

narkoba yang selama ini belum diketahui oleh para 

remaja, mengakibatkan minimnya akan 

pengetahuan mengenai bahaya narkoba bagi tubuh. 

Menurut info dari warga desa se tempat banyak 

remaja yang menayalah gunakan obat-obatan 

terlarang tersebut. Maka dari Tim Pengabdian 

Masyarakat muncul ide mengadakan penyuluhan 

narkoba yang dihadiri oleh perwakilan BNN 

Sidoarjo dan parah tokoh desa Karangbong.  

b. Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab 

akan kesehatan diri sendiri. 

Membuat penyuluhan remaja bebas narkoba 

melalui sosial media dan sosialisasi terhadap 

warga desa Karangbong. Melalui kerja sama 

dengan karang taruna akar bangkit dan tim 

Pengabdian Masyarakat umsida bersepakat untuk 

menanggulangi sedikit demi sedikit permasalahan 

mengapa para remaja desa sangat tergoda untuk 

mengonsumsi narkoba. Sedangkan narkoba 

merugikan bagi kesehatan. Dengan menunjukan 

efek samping berupa video yang didapat dari pihak 
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BNN yaitu remaja yang ketergantungan dengan 

narkotika dan bahaya-bahaya lainnya supaya 

mereka menyadari akan tanggung jawab terhadap 

dirinya sendiri. 

 

3. Kesan dan Pesan 

a. Kesan  

Kata yang paling tepat untuk diucapkan 

adalah syukur Alhamdulillah pada Allah SWT, 

karena dengan rahmat-Nya kami dapat 

melaksanakan Pengabdian Masyarakat Terpadu 

2019 di Desa Karangbong dengan lancar sesuai 

dengan program yang telah direncanakan. Desa 

Karangbong ini merupakan tempat dimana kami 

mendapatkan banyak hal baru, ilmu baru, 

keluarga 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 Karangbong 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 Karangbong, para 

warga, keluarga besar Pengabdian Masyarakat 
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desa Karangbong, serta pihak-pihak yang ikut 

serta dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat 

ini. Karena dengan usaha, semangat, dan do’a, 

Pengabdian Masyarakat 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 

Kami berharap kegiatan dan program yang 

kami laksanakan di desa Karangbong dapat 

bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita 

semua. Program dan kegiatan telah terlaksana 

diharapkan akan terus berkelanjutan, tidak 

berhenti saat kegiatan Pengabdian Masyarakat 

2019 ini berakhir. Untuk warga desa Karangbong 

kami harap dapat saling bekerjasama untuk 

memajukan desa Karangbong agar menjadi 

contoh yang baik bagi desa/kelurahan lainnya. 
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NAMA  : MUHAMMAD AGUNG HIRAWAN 

NIM  : 168820300003 

FAKULTAS : PSIKOLOGI DAN ILMU PENDIDIKAN 

PRODI  : PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 

 

1. Latar Belakang 

Pengabdian masyarakat merupakan perwujudan 

dari salah satu dharma perguruan tinggi yaitu 

pengabdian mahasiswa kepada masyarakat, yang 

bersifat disiplin dan merupakan komponen 

keilmuan serta seni secara aplikatif guna 

membantu kehidupan masyarakat,terutama di 

kelurahan Desa Karangbong. Dengan adanya 

pengabdian masyarakat ini, hampir sebagian besar 

program kerja merupakan usaha mahasiswa untuk 

dapat membantu msyarakat dalam 

mengembangkan program yang telah tersusun 

pada Desa Karangbong. Pengabdian masyarakat 

merupakan suatu kegiatan yang dirasa penting baik 

bagi mahasiswa maupun bagi masyarakat. Bagi 

mahasiswa pengabdian masyarakat merupakan 

aktivitas belajar yang dilakukan guna untuk 

menggali, menghayati dan mencari solusi masalah-

masalah pembangunan di Desa Karangbong 

tersebut. 

Di desa Karangbong tersebut dikatakan desa 

yang cukup baik. Tetapi masyarakat juga memiliki 

kendala yang benar-benar harus di perhatikan 

sehingga dakan hal ini permasalahan kami rinci 

terdapat 1 jenis permasalah  yaitu permasalahan 
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lingkungan tentang limbang sampah plastik 

aluminium foil.  

 

2.  Masalah dan Solusi  

Berdasarkan masalah yang terjadi di Desa 

Karangbong terlihat dari segi lingkungan sudah 

mencapai titik kebersihan yang baik. Masalah yang 

ada yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan 

kebersihan lingkungan dan pemanfaatan lahan tidur 

yang tidak terawat. Padahal banyak tanah milik desa 

yang tidak terpakai dan tidak difungsikan dengan 

baik oleh masyarakat desa setempat. Sehingga hal 

itu yang melandasi kita untuk mengambil program 

kerja pemanfaatan lahan tidur. 

Mengenai masalah tersebut mahasiswa 

pengabdian masyarakat telah mengambil sebuah 

gagasan bahwa dengan mengadakan program kerja 

yaitu pemanfaatan lahan tidur. Pemanfaatan lahan 

tidur untuk dijadikan taman bermain merupakan 

usaha kita untuk menghidupkan desa Karangbong 

agar lebih merawat lingkungan dan sebagai sarana 

untuk tempat bermain bagi anak-anak desa 

setempat. Apalagi lokasi yang dipilih sekitaran 

sekolah dasar dan taman kanak-kanak. Di taman 

bermain ini kami juga melakukan pemanfaatan 

bahan-bahan bekas seperti ban bekas, kayu bekas 

dan sampah plastik untuk dijadikan hiasan pada 

taman.  
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3.  Kesan dan Pesan 

a. Kesan  

Alhamdulillah atas nikmat dan ridha Allah kami 

Tim Pengabdian Masyarakat  Desa Karangbong 

menyelesaikan kegiatan Pengabdian Masyarakat.  

Kesan saya selama mengabdi di Desa Karangbong 

yaitu saya sangat senang sekali dikarenakan warga 

Desa Karangbong memiliki rasa antusias yang sangat 

luar biasa dalam menyambut dan menerima kami. 

Kami juga banyak berterima kasih karena sudah 

mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang 

lingkungan di desa Karangbong.  

b. Pesan 

Pesan saya untuk desa Karangbong agar lebih 

merawat lingkungan dan kebersihan lingkungan. Desa 

Karangbong tetap menjaga dan merawat taman yang 

sudah berdiri sebagai hasil program kerja kami selama 

melakukan Pengabdian Masyarakat di desa 

Karangbong. Tetap menjaga tali silahturrahmi antar 

warga untuk membangun desa Karangbong agar lebih 

baik. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan Dan Saran  

1. Kesimpulan  

Dari seluruh rangkaian kegiatan 

kuliah kerja nyata (Pengabdian 

Masyarakat) Universitas Muhammadiyah 

sidoarjo tahun 2019 selama 2 bulan ini 

kami menyimpulkan bahwa rencana 

program kerja yang telah kami susun 

bersama dan telah disetujui kepala desa 

Karangbong dapat dilaksanakan 

seluruhnya meski tidak sempurna. 

Program kerja yang sudah terlaksana 

antara lain: melakukan sosialisasi 

penyuluhan narkoba dengan sasaran 

pemuda-pemudi Karangbong, dan 

menciptakan lahan kosong untuk taman 

bermain dengan sasaran anak-anak desa 

Karangbong. Semua program dapat 

terlaksana atas izin dan dukungan yang 

diberikan oleh seluruh masyarakat desa 

Karangbong. 

 

2. Saran 

Adapun saran dari kami selaku mahasiswa 

kuliah kerja nyata (Pengabdian 

Masyarakat) Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo antara lain:  
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a. Bagi pemerintah desa Karangbong 

diharapkan dapat bersosialisasi lebih 

baik terhadap warga dan 

mendengarkan apa yang dikeluh 

kesahkan. Tidak hanya memberikan 

izin dan dukungan pada mahasiswa 

Pengabdian Masyarakat namun juga 

perlu hadir dan membantu. 

b. Pembekalan kuliah kerja nyata 

(Pengabdian Masyarakat) yang 

diselenggarakan oleh panitia dan 

DRPM Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo perlu diperbaiki sistem 

pencapaiannya serta memperjelas 

tugas yang diberikan agar mahasiswa 

tidak kebinggungan untuk 

mengerjakan. 

4.2. Rekomendasi dan tindak lanjut 

Dari beberapa kegiatan yang kami 

laksanakan sebagai mahasiswa kuliah kerja 

nyata (Pengabdian Masyarakat) di desa 

Karangbong, kami mendapati beberapa hal 

yang harus dilakukan secara berkelanjutan. 

Mengingat waktu kami untuk melaksanakan 

kegiatan Pengabdian Masyarakat di desa 

Karangbongini hanya 2 bulan, kami rasa 

kurang untuk bisa membuat desa Karangbong 

ini menjadi desa yang berkemajuan. Tentunya 

hal itu bisa dilakukan dengan kembali 

mengadakan Pengabdian Masyarakat di desa 
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Karangbong, sebagai upaya peningkatan 

kualitas hidup masyarakat desa Karangbong 

dalam bidang lingkungan untuk melanjutkan 

program kerja yang telah kami laksanakan 

seperti menciptakan lahan kosong sebagai 

taman bermain.Kami rekomendasikan agar 

progam kerja yang di bangun oleh Tim 

Pengabdian Masyarakat bisa di maksimalkan 

oleh para warga khusunya Taman Bermain 

Anak  agar anak – anak di era ini bisa 

menunjukkan keahlian tanpa adanya 

kemunculan teknologi – teknologi 

baru.Bukan hal itu saja kami 

merokemdasikan agar Desa Karangbong bisa 

berkemajuan dan berkembang akan inovasi – 

inovasi progam yang akan di bangun di masa 

yang akan datang .  

Dari rekomendasi tersebut maka tindak 

lanjut yang kami sepakati dari Tim 

Pengabdian Masyarakat adalah melanjutkan 

progam kerja kami seperti penambahan 

tanaman – tanaman yang tidak berkembang 

biak, menambah inovasi baru bagi spot taman 

bermain dan menambah progam kerja yang 

memajukan antar desa . 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

CATATAN HARIAN KEGIATAN (LOGBOOK) 

PENGABDIAN MASYARAKAT 

 

Lokasi KKN : Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan, 

Kabupaten Sidoarjo 

No TANGGAL KEGIATAN 

1. 03 Agustus 

2019 

 Melakukan Survey Lahan Tidur di Desa 

Karangbong Kegiatan Sabtu yaitu 

melakukan survey atas salah satu warga desa 

Karangbong yaitu Ibu Marjiati untuk 

mengkonsultasikan pembibitan tanaman 

terhadap program kerja lingkungan. Dalam 

pertemuan tersebut anggota Pengabdian 

Masyarakat mengkonsultasikan pengolahan 

sampah yang ada di Desa Karngbong. Tidak 

hanya melakukan konsultasi namun kami 

juga memantau dan melakukan sosialisasi 

terhadap pengolahan sampah yang di 

kerjakan oleh 5 pekerja di Desa Karngbong. 

Kemudian dilakukannya survey dan rapat 

bersama dengan Anggota Karangtaruna 

untuk membahas Program Kerja selama 2 

(dua) bulan di Desa Karangbong. 

 



81 

 

 
2. 04 Agustus 

2019 

Kegiatan ini adalah program kerja 

tambahan kami dibidang lingkungan. 

Kegiatan ini dihadiri oleh Para Anggota 

Karangtaruna Desa Karangbong. Disini kami 

kerja bakti membersihkan lahan tidur 

tersebut yang ditumbuhi rumput dan ilalang 

yang cukup tinggi. Letak dari lahan tersebut 

adalah di samping sawah dan jalan yang 

sering dilewati warga desa untuk menuju 

TPS. Depan lahan tersebut juga 

bersebrangan dengan TK dan SDN 

Karangbong. Selanjutnya pembuatan skema 

unutk penempatan tata letak, area bermain 

dan tanaman hias. 
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3. 10 Agustus 

2019 

 

Perundingan dan mengevaluasi tentang 

proker yang telah kami laksanakan yang 

dihadiri oleh Ibu Emy DPL ke base camp 

Pengabdian Masyarakat kami disusul dengan 

foto bersama DPL. 

 

 
4. 18 Agustus 

2019 

Kegiatan ini diisi dengan pembersihan lahan 

tidur dilanjut dengan melakukan pengecatan 

cat untuk pagar taman sebagai bahan untuk 

persiapan pemanfaatan lahan tidur. 

 
5. 24 Agustus 

2019 

 

Kami melakukan persiapan segala 

keperluan untuk acara Penyuluhan BNN 

yang di selenggarakan di Balai Desa 

Karngbong. Dimulai dari persiapan 

peralatan,konsumsi, dan dokumentasi acara 
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kami juga berkoordinasi dengan anggota 

karang taruna kami juga mengundang salah 

satu anggota BNN Sidoarjo dan perangkat 

desa Karangbong juga tokoh-tokoh 

masyarakat desa. Acara berlangsung lancar 

dan hikmat. 

 
5. 25 Agustus 

2019 

Persiapan proker selanjutnya yaitu 

pembersihan pada lahan tidur. Ada sebagian 

anggota yang mencari tumbuhan dan 

sebagian lagi melakukanpengecatan pada 

ban dan kayu. 

 
6. 31 Agustus 

2019 

 

aktivitas rutin yaitu masih dengan 

pembersihan rumput yang sangat rimbun 

pada taman kemudian dilanjutkan dengan 

pembuatan  permainan jaring laba-laba. 
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7. 01 

September 

2019 

Pembersihan lahan serta penebangan 

pohon sengon yang akan ditanam pada 

taman kami berlanjut dengan pembersihan, 

penanaman serta pemindahaan ban yang 

sudah di cat dari Balai Desa ke taman, Di 

ikuti perwakilan dari RT. 

 
8. 07 

September 

2019 

Kami menanaman tumbuhan pada taman dan 

pembuatan beberapa mainan untuk anak-

anak. Menanam beberapa  sayur-sayuran, 

bunga dan beberapan tumbuhan lainnya. 

Memasang pagar dari ban-ban bekas yang 

sudah di cat untuk pinggiran tumbuhan yang 

di tanam. 
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9. 08 

September 

2019 

Melanjutkan penanaman tumbuhan dan 

pemasangan mainan dan bebarapa atribut 

taman bermain lainnya. Pembuatan pagar 

juga masih dilanjutkan agar taman segera 

selesei dalam waktu dekat. Pengerjaan ini 

dilakukan tim dan dibantu dengan anggota 

karang taruna desa Karagbong 

 
10. 14 

September 

2019 

Penanaman tanaman yang dibantu oleh 

warga desa sekitar taman yang ikut 

berpasrtisipasi dalam kegiatan kami .  
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11. 15 

September 

2019 

Aktivitas rutin yakni masih pembersihan 

lahan dan pemasangan atribut taman. 

 

12. 21 

September 

2019 

 

Perkenalan taman kepada perangkat desa 

beserta malam keakraban dengan warga 

desa. 
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13. 22 

September 

2019 

Melakukan kegiatan rutin yaitu 

membersihkan rumput yang tumbuh di 

taman. Kemudian dilanjut dengan 

pengecatan pagar, pot, dan ban-ban bekas 

yang akan di tempatkan di sisi-sisi taman 

bermain.Pembuatan ayunan juga dilakukan 

agar program kerja tim pengabdian desa 

cepat terseleseikan. 

 
14. 28 

September 

2019 

Hari ini Ibu Emy selaku DPL kami 

melakukan peninjauan terhadap hasil 

program kerja kami dan tidak lupa bu 

Marjiati selaku perwakilan desa yang ikut 

serta menemui Ibu Emy untuk menjelaskan 

juga kinerja kita pada taman bermain. 
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15. 29 

September 

2019 

Progress taman bermain tim pengabdian desa 

karangbong telah mencapai 90% . 

Dilanjutkan dengan penanaman bungan dan 

beberapa pohon juga agar dapat 

memperindah taman bermain. 

 
16. 5 Oktober 

2019 

Acar minggu terakhir adalah melakukan 

pembukaan taman bermain dan syukuran 

atas terselesaikannya program kerja tim 

pengabdian desa karangbong. Dihadiri oleh 

Ibu Emy selaku DPL. 
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17. 6 Oktober 

2019 

Acara penutupan Pengabdian Masyarakat 

yang dihadiri oleh perangkat desa 

Karangbong beserta warga desa. 
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Biodata Anggota KKN 

 

 

 

1. Nama  : Muhammad Agung Hirawan 

TTL  : Malang, 14 Juni 1998 

Alamat  : Gunung Gangsir Beji Pasuruan 

Program Studi : Pendidikan Bahasa Inggris 

Fakultas  : Psikologi dan Ilmu Pendidikan 

Motto  : Aku Pengen Lulus 
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2. Nama  : Irfan Cahya Aditama 

TTL  : Sidoarjo, 25 Februari 1997 

Alamat  : Desa Buduran RT 10 RW 04 

Kec.Buduran Kab.Sidoarjo 

Program Studi : Teknik Industri 

Fakultas  : Sains dan Teknologi 

Motto  : Perbanyak Bersyukur Kurangi 

Berharap 
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3. Nama  : Nilam Dwi Cahyani 

TTL  : Sidoarjo, 13 Desember 1997 

Alamat  : Desa ketimang RT 04 RW 01, 

Kecamatan Wonoayu 

Program Studi : Akuntansi 

Fakultas  : Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial 

Motto  : Penghalang Terbesar Untuk 

Meraih Kesuksesan Adalah 

Ketakutan Untuk Menghadapi 

Kegagalan 
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4. Nama  : Afi Tri Wahyuni 

TTL  : Sidoarjo, 26 Mei 1996 

Alamat  : DesaWates Kedensari 

Tanggulangin Sidoarjo 

Program Studi : Akuntansi 

Fakultas  : Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial 

Motto  : Hidup Bahagia di Dunia dan 

Akhirat. Aamiin 
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5. Nama  : Lailatul Kamila 

TTL  : Wonogiri, 12 Juli 1998 

Alamat  : Desa Katerungan, Krian, 

Sidoarjo 

Program Studi : Manajemen 

Fakultas  : Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial 

Motto  : Ibadah 
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6. Nama  : Metri Ardiansyah 

TTL  : Sidoarjo, 19 Mei 1997 

Alamat  : Dusun Simomulyo RT. 14 RW. 

04 Porong, Sidoarjo 

Program Studi : Teknik Elektro 

Fakultas  : Sains dan Teknologi 

Motto  : Hidup Hanya Sekali Hiduplah 

Yang Berarti 
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7. Nama  : Danang Setyo Tri Prabowo 

TTL  : Sidoarjo, 12 Juli 1996 

Alamat  : Jl. Sono Indah RT. 04 RW. 04 

Sidokerto, Buduran, Sidoarjo 

Program Studi : Manajemen 

Fakultas  : Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial 

Motto  : Man Jadda Wa Jada 
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8. Nama  : Eva Fransisca Diah Trisnawati 

TTL  : Sidoarjo ,12 Agustus 1996 

Alamat  : Wadungasih RT 09 RW 02, 

Buduran, Sidoarjo 

Program Studi : Akuntansi 

Fakultas  : Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial 

Motto  : Al-Khair Mukhtakarallah 
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9. Nama  : Nur Laili Kholidatur Roihanah 

TTL  : 27 Mei 1996 

Alamat  : Dsn Jemundo RT. 23 RW. 05 

Taman Sidoarjo 

Program Studi : Pendidikan Bahasa Arab 

Fakultas  : Agama Islam 

Motto  :  
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10. Nama  : Muhammad Badrus Sholeh 

TTL  : Sidoarjo, 4 November 1996 

Alamat  : Jl. Kolonel Sugiono RT. 01 RW. 

07 Kureksari Waru Sidoarjo 

Program Studi : Informatika 

Fakultas  : Sains dan Teknologi 

Motto  : Cerdas dalam Berfikir Cermat 

dalam Bertindak 
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11. Nama  : Muhammad Khairil Khabibi 

TTL  : 21 Maret 1996 

Alamat  : Kalisampurno Tanggulangin 

Sidoarjo 

Program Studi : Informatika 

Fakultas  : Sains dan Teknologi 

Motto  : Melayani Negeri Kebanggaan 

Bangsa 
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12. Nama  : Halimah 

TTL  : 23 September 1997 

Alamat  : Bumi Candi Asri B5/3 

Program Studi : Ilmu Hukum 

Fakultas  : Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial 

Motto  : Kegagalan adalah ke 

keberhasilan yang tertunda dan yakinlah bahwa 

setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan 
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13. Nama  : Ranti Jihan Oktrivia 

TTL  : Sidoarjo, 29 Oktober 1997 

Alamat  : Perum. Sumput Asri Blok N 39 

RT 24 RW 07 Kec. Driyorejo Kab. Gresik 

Program Studi : Psikologi 

Fakultas  : Psikologi dan Ilmu Pendidikan 

Motto  : Belajar dari kemarin, hidup 

untuk hari ini, berharap untuk hari besok. Dan yang 

terpenting adalah jangan sampai berhenti bertanya. 
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14. Nama  : Baiyyi Natul Masrifah 

TTL  : Sidoarjo,13 januari 1998 

Alamat  : Kedung Kendo, Candi Sidoarjo 

Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Fakultas  : Psikologi dan Ilmu Pendidikan 

Motto  : Jangan ingat lelahnya belajar, 

tapi ingat buah manisnya yang bias dipetik kelak 

ketika sukses.☺Tidak ada hal yang sia-sia dalam 

belajar karena ilmu akan bermanfaat pada 

waktunya😉 
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15. Nama  : Pujo 

TTL  : Sidoarjo, 10 Mei 1973 

Alamat  : Desa Keret RT. 15 RW. 04 

Kecamatan Krembung-Sidoarjo 

Program Studi : Administrasi Publik 

Fakultas  : Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial 

Motto  : Kesuksesan adalah buah dari 

usaha-usaha kecil yang diulang 
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16. Nama  : Muhammad Hidayatulloh 

TTL  : Sidoarjo,25 Februari 1997 

Alamat  : Kahuripan Nirwana Village Blok 

A-52 

Program Studi : Teknik Mesin 

Fakultas  : Sains dan Teknologi 

Motto  : Tulislah Apa Yang Ada Dalam 

Pikiranmu Sekarang, Tidak Harus Secepatnya 

Berguna, Tapi Pasti Suatu Hari Akan Berarti 
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17. Nama  : M. Habiburrahman Al Akbari 

TTL  : Surabaya, 13 Desember 1996 

Alamat  : Desa Kesambi - Kec. Pucuk - 

Kab. Lamongan 

Program Studi : Informatika 

Fakultas  : Sains dan TeknologI 

Motto  : Kun Fayyakun 
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