1

Buku Pengabdian Kepada Masyarakat
Di Desa Randegan Tahun 2019
Penulis:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Lu’luum Mahknunah
(162020100013)
Muchammad Zaynul S.
(162010300247)
Fauziah Rahmawati
(162010300167)
Lia Dwi Rahmawati
(162010300184)
Narwoko
(162040100055)
Prastowo Teguh Widodo
(161080200154)
Tya Sukmawati
(161080200225)
Mochammmad Taba S.
(162010200237)
Novita Dewi Ardini
(162010200309)
Mar’atus Sholikhah
(168620700002)
Ratih Nugrahaningrum
(168620600198)
Rina Wanti Anis
(156120600007)
Ristanda Nova Ihya’u
(162030100062)
Reka Galih Pratama
(161020100026)
M. Misbachul Munir
(161020700069)
Nashir Syaifulloh
(151020200058)
Effy Wardati Maryam,S.Psi.M.Si (0016107601)

Diterbitkan oleh :
UMSIDA PRESS
Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo
ISBN: 978-623-7578-52-9
Copyright©2019
Authors
All rights reserved
ii

Buku Pengabdian Kepada Masyarakat
Desa Randegan, Tanggulangin, Sidoarjo Tahun 2019
Penulis :
Tim Pengabdian kepada Masyarakat UMSIDA
di Desa Randegan Tahun 2019
ISBN :
978-623-7578-52-9
Editor :
Ghozali Rusyid Affandi, S.Psi, MA
Copy Editor :
Puspita Handayani
Design Sampul dan Tata Letak :
Tim Abdimas KKN Desa Randegan Tahun 2019
Penerbit :
UMSIDA Press
Redaksi :
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Jl. Mojopahit No 666B
Sidoarjo, Jawa Timur
Cetakan pertama, Oktober 2019

© Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dengan suatu apapun
tanpa ijin tertulis dari penerbit.

iii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan
rahmat-Nya sehingga ”Buku Pengabdian Kepada Masyarakat
di Desa Randegan Tahun 2019” telah selesai kami susun,
seiring selesainya kegiatan Kuliah Kerja Nyata Terpadu
(KKN-T) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA)
tahun 2019 oleh Kelompok 30 pada periode tanggal 1 Agustus
2019 hingga 6 Oktober 2019.
Buku ini merupakan laporan dari Kelompok 30 KKNT UMSIDA Tahun 2019 yang didalamnya disajikan acuan
untuk melihat sejauh mana keterlibatan mahasiswa dalam
mengaplikasikan ilmu dan pengabdiannya kepada masyarakat
dan merupakan evaluasi dari Program Kerja. Demikian pula
bagaimana sikap dan respon masyarakat terhadap peserta
KKN-T selama menempati lokasi Kuliah Kerja Nyata Terpadu
tesebut.
Desa Randegan adalah sebuah desa di Kecamatan
Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo yang sangat berpotensi
menjadi sebuah desa mandiri berkemajuan karena ditunjang
berbagai faktor keunggulan potensi desa, yang kemudian
peserta KKN-T dapat mengaplikasikan ilmunya untuk
mengembangkan potensi desa
Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima
kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam
pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan KKN-T
diantaranya :
1. Bapak Dr. Hidayatulloh, M.Si., selaku Rektor
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
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2. Bapak Dr. Sigit Hermawan, selaku Direktur
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM)
UMSIDA.
3. Ibu Effy Wardati Maryam,S.Psi.M.Si, selaku Dosen
Pembimbing Lapangan (DPL) KKN.
4. Bapak Didik Widoyoko, S.Sos M.MT, selaku Camat
Tanggulangin.
5. Bapak Ir. Ribut Prapto Yuono, MM, selaku Kepala
Desa Randegan, beserta para staf pemerintahan desa.
6. Ibu Mufarida Hanum, S.Pd, selaku Kepala Sekolah
SD Muhammadiyah 11 Randegan, beserta para staf.
7. Keluarga besar Bank Sampah “Berkah Abadi” RT 08
Desa Randegan.
8. Segenap masyarakat desa Randegan
9. Serta pihak-pihak lain yang telah membantu
pelaksanaan KKN hingga tersusunnya laporan ini.
Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari masih
banyak kekurangan baik dari segi susunan serta cara penulisan
laporan ini, karenanya saran dan kritik yang bersifat
membangun demi kesempurnaan laporan ini sangat kami
harapkan.
Semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi para
pembaca pada umumnya dan juga bermanfaat bagi penyusun
pada khususnya. Terima kasih semoga aktivitas kita senantiasa
mendapat Rahmat dari Allah SWT dan bernilai ibadah di sisiNya, Aamin Ya Rabb.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Sidoarjo, Oktober 2019

Penulis
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Ringkasan
Kegiatan KKN merupakan pelaksanaan Catur Dharma
Perguruan Tinggi yang memadukan bentuk
kegiatan
pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian
masyarakat,
serta
penguatan
al-Islam
dan
Kemuhammadiyahan. KKN-T UMSIDA tahun 2019 bertema
“Pengembangan Desa Delta Mandiri Berkemajuan Dengan
Pendekatan Sosiokultural Dan Teknologi Berkelanjutan”
Melalui program Kuliah Kerja Nyata Terpadu (KKNT) ini, para mahasiswa peserta dituntut untuk mengabdi
kepada masyarakat dalam waktu 2 bulan ditiap akhir minggu.
kami memiliki dua program kerja yaitu Lingkungan dan
Pendampingan perpustakaan sekolah.
Tindak lanjut kegiatan ini kami pembuatan MOU
antara desa tempat KKN dengan UMSIDA agar setelah KKN
ini program kerja kami ini masih berlanjut.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Profile Desa
Nama Kepala Desa
Alamat Kantor Desa
Nomor Telepon
Koordinat Kantor Desa
Luas Wilayah
Batas Wilayah
Utara
Selatan
Barat
Timur
Gambar Denah

: (Pjs.) Ir. Ribut Prapto Yuono,MM
: Jl. Raya Randegan No. 19, 61272
: (031) 8852053
: -7,4949642, 112,6778690
: 215,12 Hektare
:
: Desa Ganggang Panjang
: Desa Pesamben
: Desa Pangkemiri
: Desa Ketegan
:

Jumlah Penduduk
Jumlah RT/RW
Agama Mayoritas
Pekerjaan Mayoritas
Jumlah UMKM / TK
Kelompok Tani
Kelompok Lingkungan
Organisasi Pemuda
Jumlah Tempat Ibadah
Jumlah Sekolah
Ormas Islam
Budaya lokal

: 4.680 (2017)
: 2 RW, 9 RT
: Islam
: Pegawai Swasta dan Petani
: 5 / 400
: Subur Makmur
: Berkah Abadi
: IPNU, Kartar Tunas Muda
: 2 Masjid / 20 Musholah
:5
: NU dan Muhammadiyah
: Sedekah Bumi, Dilarang jual
nasi

Desa Randegan terletak pada kecamatan Tanggulangin
kabupaten Sidoarjo yang mempunyai luas wilayah 215,12
Hektare dan ketinggian 4 M, yang terdiri dari luas tanah
sawah seluas 139.71 Hektare dan luas tanah kering seluas
75,41 Hektare. Tanah sawah yang ada meliputi sawah irigasi
teknis, sawah tadah hujan, dan sawah pasang surut.
Sedangkan untuk tanah kering meliputi tegal / ladang,
pemukiman, dan pekarangan.
Sumber daya alam sangat mendukung potensi pertanian
karena keadaan tanah di Desa Randegan cukup baik untuk
bidang pertanian. Sumber daya air yang terdapat di Desa
Ganggangpanjang adalah air sungai dengan debit sedang,
sedangkan sumber air bersih berasal dari sumur gali, sumur
pompa serta depot isi ulang. Kualitas udara di Desa Randegan
juga baik dan bersih karena masih di kelilingi sawah, rindang
pepohonan, dan jauh dari lingkungan industri sektor B3 yang
berpotensi menimbulkan dampak pencemaran lingkungan.
Jumlah penduduk Desa Randegan sebanyak 4.680 jiwa
2

terdiri atas 1.432 Kepala Keluarga (KK), jenis kelamin lakilaki sebanyak 2.328 dan perempuan sebanyak 2352. Terbagi
dalam 2 Rukun Warga (RW) dan 9 Rukun Tetangga (RT) dan
tidak terbagi dalam dusun-dusun.
Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa
Randegan adalah petani dan pegawai swasta. Sawah biasanya
ditanami padi. Sumber daya alam seperti kemudahan pasokan
air menunjang kegiatan pertanian di desa ini. Kegiatan
pertanian di desa ini ditunjang oleh adanya kelompok tani
“Subur Makmur”.
Mayoritas warga desa Randegan beragama Islam.
Kehidupan beragama di desa ini tampak hidup, ini terlihat
dari rutinitas kegiatan beragama seperti pengajian, tahlilan,
serta keaktifan warga dan remaja masjid. Mayoritas muslim di
desa ini adalah anggota Ormas Nahdlatul Ulama dan
Muhammadiyah. Terdapat 2 masjid di Desa Randegan yaitu
masjid Asasuttaqwa dan masjid Baitul Muttaqin.
Untuk penyelenggaraan pemerintahan, saat ini desa
Randegan. dipimpin oleh pejabat sementara yakni Sekcam
Tanggulangin karena Kades Randegan meninggal dunia pada
tahun 2018. Jumlah perangkat desa sebanyak 11 orang. Selain
juga dibantu oleh 2 orang Ketua RW dan 9 orang Ketua RT.
Tim Penggerak PKK di Desa Randegan cukup aktif dalam
kegiatan rutin yang dilangsungkan setiap minggu di balai
desa. Sedangkan untuk kegiatan pemuda melalui Karang
Taruna tampak kurang aktif.
Untuk kegiatan pendidikan, terdapat 3 sekolah di tingkat
dasar yakni SDN Randegan, MI Asasul Huda, dan SD
Muhammadiyah 11 Randegan, serta 2 sekolah tingkat
pendidikan kanak-kanak yaitu TK Dharma Wanita Persatuan,
TK M NU 18 Asasul Huda, TK Aisyiyah Bustanul Athfal 3.
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Sedangkan untuk pendidikan anak usia dini terdapat KB
Arina Rosyada dan PG. Al Huda.
Desa Randegan memiliki beberapa kelebihan yang
menunjang kemajuan desa, diantaranya karena terletak tidak
jauh dari pusat pemerintahan kota Sidoarjo serta dekat dengan
lokasi pusat kerajinan khas Sidoarjo yakni kerajinan tas
berbahan kulit. Secara ekonomi, desa ini ditunjang
keberadaan perusahaan rokok lokal. Terdapat 4 perusahaan
lokal serta beberapa UMKM yang bergerak di bidang jasa dan
perdagangan seperti industri paving, industri tas kulit skala
kecil, dll.
Sedangkan dari aspek lingkungan, Desa Randegan
memiliki 1 TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu).
Secara umum, kesadaran warga akan pentingnya lingkungan
bersih dan sehat cukup terbentuk. Bank Sampah sudah ada
namun tidak dikelola oleh desa tapi milik warga RT 08. Bank
sampah “Berkah Abadi” milik warga RT 08 ini telah
beroperasi dalam satu tahun ini. Menurut keterangan
pengelolanya, bank sampah ini berdiri atas inisiatif bersama
warga RT 08. Bank Sampah ini rutin beroperasi tiap dua
minggu untuk mengumpulkan sampah non organik dari
rumah-rumah warga. Berbagai pelatihan telah diadakan dan
rutin diikuti oleh anggota bank sampah ini yang dikoordinir
oleh kelompok “Paguyuban Bank Sampah Sidoarjo”.
Masyarakat desa Randegan hingga saat ini masih
melaksanakan dan memegang kuat beberapa budaya khas
desa serta tradisi turun-temurun seperti tradisi Sedekah bumi.
Beberapa larangan masih dilaksanakan seperti larangan
berjualan nasi, memelihara kuda, serta larangan menikah
dengan warga dari salah satu desa di kecamatan
Tanggulangin.
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1.2 Analisa Permasalahan
Dari hasil survey serta pengumpulan data dari berbagai
sumber terkait potensi desa Randegan, terdapat permasalahan
yang perlu dilakukan analisis. Hasil analisa dibagi ke dalam
2 tema utama, yaitu pendampingan perpustakaan sekolah dan
lingkungan :
1. Pendampingan Perpustakaan Sekolah :
Pengelolaan perpustakaan SD Muhammadiyah 11
Randegan masih manual dan belum memiliki database
berbasis komputer.

Perpustakaan sekolah memegang peranan penting
dalam menunjang kegiatan belajar dan mengajar, oleh karena
itu pengelolan perpustakaan yang baik mutlak diperlukan.
Sebagai sekolah paling muda di Desa Randegan, SD
Muhammadiyah 11 Randegan (SD MUSA) masih dalam tahap
pembangunan dan pengembangan. Salah satu aspek yang perlu
ditingkatkan dan perlu dilakukan perubahan adalah terkait
pengelolaan
perpustakaan.
Kesimpulan
kami
ini
5

dilatarbelakangi oleh hasil survey lokasi dan wawancara kami
dengan petugas perpustakaan, sebagai berikut :
a. Ruangan perpustakaan yang kurang representative
b. Koleksi buku sangat terbatas
c. Tidak memiliki basis data (database) berbasis
computer
d. Buku catatan basis data perpustakaan tidak ada
(hilang).
e. Sistem pelayanan peminjaman buku masih manual
Ketika kami survey, ruangan perpustakaan sedang tahap
pembangunan dan sementara masih menggunakan gudang.
Sedangkan untuk koleksi buku, SD MUSA telah mengajukan
penambahan koleksi buku kepada Pimpinan Muhammadiyah.

6

2. Lingkungan :
Kurangnya kesadaran pengelolaan sampah
pemberdayaan Bank Sampah di Desa Randegan

dan

Bank sampah di desa Randegan sudah ada, namun
pemberdayaannya belum mencakup keseluruhan warga desa
dan masih terbatas pada warga RT 08. Hal ini dikarenakan
kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah belum
sepenuhnya dimiliki masyarakat Desa Randegan. Secara
umum, masyarakat lebih memilih cara praktis dengan cara
membuang sampah ke TPST tanpa memilah antara sampah
organic dan anorganik. Oleh karena itu, perlu peningkatan
kesadaran pentingnya pengelolaan sampah sejak usia dini,
serta perlu peningkatan pemberdayaan bank sampah agar bisa
mencakup seluruh warga Desa Randegan.

7

1.3 Rencana Program Kerja yang ditawarkan
Berdasarkan hasil analisis permasalahan yang
telah dijelaskan sebelumnya, maka Tim KKN-T
Kelompok 30 Desa Randegan menawarkan program
kerja utama yang meliputi program Pendampingan
Perpustakaan dan program Lingkungan :
1. Pendampingan Perpustakaan Sekolah
Untuk program Pendampingan Perpustakaan, kami
menawarkan perbaikan pengelolaan perpustakaan SD
Muhammadiyah 11 Randegan melalui kegiatan :
a. Perbaikan sarana penunjang perpustakaan
b. Pembuatan database berbasis komputer
c. Pembuatan Sistem Informasi Perpustakaan
berbasis web
SD Muhammadiyah 11 Randegan kami pilih sebagai
sasaran program kerja pendampingan perpustakaan
sekolah dikarenakan SD Muhammadiyah 11
Randegan adalah SD paling baru di desa Randegan,
dan kondisi pengelolaan perpustakaannya yang paling
perlu diperbaiki dibandingkan SD yang lain di desa
Randegan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, maka rencana
tahapan program kerja yang akan dilaksanakan adalah
:
a. Mendata ulang semua buku
b. Mengklasifikasikan koleksi buku berdasarkan
kategori
c. Mengecat ruang perpustakaan dengan tema
“ruang angkasa”
d. Pembuatan database berbasis komputer
8

e. Pembuatan Sistem Informasi Perpustakaan
berbasis web
f. Pengadaan meja baca
g. Sosialisasi dan launching aplikasi Sistem
Informasi Perpustakaan
Diharapkan hasil dari program kerja ini adalah :
a. Peningkatan semangat untuk datang ke
perpustakaan bagi siswa
b. Kemudahan pengelolaan perpustakaan bagi
petugas perpustakaan
c. Tersedianya akses bagi wali murid untuk
memenuhi dan meningkatkan budaya literasi
bagi anaknya.
2. Lingkungan
Untuk program kerja lingkungan, kami menawarkan
pemberdayaan bank sampah melalui kegiatan :
a. Kreasi pemanfaatan barang bekas
b. Membantu kegiatan bank sampah
c. Mengadakan pendidikan pengelolaan sampah
Untuk mewujudkan hal tersebut, maka rencana
tahapan program kerja yang akan dilaksanakan adalah
:
a. Pemanfaatan barang bekas yang ada di bank
sampah menjadi barang kreatif penunjang
kegiatan peringatan HUT RI ke-74
b. Membantu kegiatan bank sampah yang sudah
dijadwalkan, yaitu :
- Pelatihan ecobrick dilaksanakan pada tanggal
15 September 2019
- Penarikan sampah ke rumah-rumah anggota
9

bank sampah
c. Mengadakan
Sosialisasi
dan
Pelatihan
“Edukasi
Lingkungan
dan
Pengolahan
Sampah” kepada siswa SD Muhammadiyah 11
Randegan
Diharapkan hasil dari program kerja ini adalah :
a. Peningkatan
pemahaman
pentingnya
pengelolaan sampah bagi warga masyarakat
sejak usia dini
b. Peningkatan kelancaran operasional bank
sampah
c. Peningkatan fungsi bank sampah melalui kreasi
barang bekas

10

BAB II
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

2.1 Pencapaian Program Kerja
N
o

Kegiatan
Program Kerja

Sasaran /
Peserta

1

Pembuatan
Sistem
Informasi dan
Penataan
Perpustakaan

- Petugas
Perpustakaan
- Dewan guru
- wali murid

2

Edukasi
Lingkungan dan
Pengolahan
Sampah

Siswa SD
Muhammadiyah
11 Randegan

Uraian keberhasilan

persen
tase

- Perbaikan metode
pengelolaan
perpustakaan secara
manual menjadi
berbasis komputer
- Wali murid bisa
mengakses
informasi
perpustakaan
melalui internet
Peserta memahami :
- Jenis-jenis sampah
- Pemilahan dan
pembuangan
sampah
berdasarkan
jenisnya
- Pemanfaatan
sampah
- Cara mengurangi
sampah

98%

98%
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Program kerja utama kelompok 30 KKN-T UMSIDA
Tahun 2019 adalah bidang Lingkungan dan
Pendampingan Perpustakaan.
a. Program Kerja Pendampingan Perpustakaan
Program kerja ini kami wujudkan melalui Pembuatan
Sistem Informasi dan Penataan Perpustakaan SD
Muhammadiyah 11 Randegan, yang merupakan
sekolah paling baru di Desa Randegan. Program ini
dilatarbelakangi oleh kondisi perpustakaan SD
Muhammadiyah 11 Randegan yang perlu banyak
perbaikan, salah satunya adalah catatan manual
database koleksi buku tidak ada atau hilang. Tahapan
kegiatan kami adalah sebagai berikut :
- Pemindahan lokasi perpustakaan
- Penataan buku sesuai kategori
- Pendataan ulang koleksi buku
- Pengecatan dan dekorasi ruangan perpustakaan
dengan tema angkasa
- Pengadaan 4 buah meja baca
- Pembuatan
program
Sistem
Informasi
Perpustakaan berbasis web.
- Launching dan sosialisasi aplikasi Sistem
Informasi Perpustakaan
Sosialisasi kami laksanakan pada tanggal 5 Oktober
2019, dihadiri para wali murid, Komite sekolah, serta
Kepala Sekolah beserta staf. pendataan ulang koleksi
buku. Dengan adanya Sistem Informasi Perpustakaan
ini diharapkan bisa mempermudah
petugas
perpustakaan dalam memanajemen perpustakaan serta
memudahkan wali murid mengakses data ketersediaan
koleksi buku perpustakaan sekolah ini untuk
memenuhi kebutuhan literasi anaknya.
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Persentase keberhasilan program kerja utama ini
mencapai 98%, yang berarti minim hambatan.
Semuanya dapat berjalan baik karena Kepala Sekolah,
dewan guru, dan murid memberikan support yang baik
juga. Hambatan yang kami alami dalam pelaksanaan
program kerja tersebut adalah penyesuaian jadwal
kegiatan dengan SD Muhammadiyah 11 Randegan
yang sangat padat, sehingga pelaksanaan sosialisasi
baru bisa terlaksana di minggu-minggu akhir kegiatan
KKN-T ini.
b. Program kerja bidang Lingkungan :
Program kerja ini kami wujudkan melalui sosialisasi
“Edukasi Lingkungan dan Pengolahanan Sampah”.
Kegiatan ini kami laksanakan pada tanggal 26
September 2019. Dalam program tersebut, target
sasarannya adalah siswa kelas 4,5, dan 6 SD
Muhammadiyah 11 Randegan. Dalam kegiatan
tersebut kami mengadakan sosialisasi mulai dari
pengenalan sampah, pemilahan berdasarkan kategori,
hingga pemanfaatannya. Tujuan kegiatan ini
diharapkan dapat mengurangi penggunaan sampah
yang dapat berdampak buruk terhadap lingkungan
dimulai dari sedini mungkin. Persentase keberhasilan
program kerja utama ini mencapai 98%, yang berarti
minim hambatan. Semuanya dapat berjalan baik
karena Kepala Sekolah, dewan guru, beserta staf
memberikan dukungan dan para peserta sosialisasi
antusias mengikuti kegiatan ini. Hambatan yang kami
alami dalam pelaksanaan program kerja tersebut
adalah penyesuaian jadwal kegiatan dengan SD
Muhammadiyah 11 Randegan yang sangat padat,
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sehingga pelaksanaan program kerja ini baru bisa
terlaksana di minggu-minggu akhir kegiatan KKN-T
ini.

2.2 Dukungan Yang Diperoleh Dan Masalah-Masalah
Yang Masih Dijumpai
Sambutan, dukungan, dan kerjasama yang sangat
baik dari semua pihak kami dapatkan sehingga secara
umum pelaksanaan KKN-T UMSIDA di desa Randegan
bisa berjalan lancar. Berikut kami uraikan dukungan yang
kami dapatkan sebagai berikut:
1.

Program Kerja Pendampingan Perpustakaan
Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 11 Randegan
beserta para staff sangat mendukung kegiatan
program kerja ini. Hal ini dibuktikan dengan
kesediaan waktu setiap saat terhadap tim KKN-T
untuk berkomunikasi dan menyediakan segala
kebutuhan kami dalam proses pelaksanaan program
kerja ini. Hal lain yang bisa menunjukkan dukungan
pihak sekolah adalah kesediaan untuk mengundang
seluruh pihak untuk hadir dalam sosialisasi dan
launching aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan
(SIP). Beberapa pihak lain juga mendukung kami,
mereka diantaranya adalah Perangkat desa, Komite
Sekolah, dan wali murid. Para pihak tersebut hadir
dalam acara launching aplikasi SIP. Mereka juga
antusias mengikuti kegiatan tersebut melalui
keaktifan menyampaikan pertanyaan, pendapat,
maupun harapan atas adanya aplikasi SIP ini.
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2.

Program Kerja Lingkungan
Pengurus bank sampah “Berkah Abadi” RT 08
beserta para anggota sangat mendukung kegiatan
kami. Hal ini dibuktikan dengan kerelaan
menyediakan barang-barang yang kami butuhkan
untuk kegiatan sosialisasi “Edukasi Lingkungan dan
Pengolahanan Sampah”serta kreasi barang bekas.
Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 11 Randegan
beserta para staff juga sangat mendukung kegiatan
program kerja ini. Hal ini dibuktikan dengan
memberikan
kesempatan
bagi
ini
untuk
merealisasikan program kerja kami yaitu “Edukasi
Lingkungan dan Pengolahanan Sampah” di tengah
padwalnya
jadwal
kegiatan
sekolah
SD
Muhammadiyah 11 Randegan.

Masalah yang masih dijumpai antara lain :
1. Kesulitan menyesuaikan jadwal kegiatan pemerintah
desa dan masyarakat pada hari aktif kerja karena
seluruh anggota kelompok 30 KKN-T UMSIDA
2019 adalah pekerja.
2. Kesulitan untuk menemukan ide inovasi untuk Bank
Sampah di desa Randegan dikarenakan secara umum
sudah berjalan baik.
3. Kesulitan untuk menyelesaikan Program Kerja
Pendampingan
Perpustakaan
secara
cepat,
dikarenakan harus menyesuaikan padatnya jadwal
kegiatan di SD Muhammadiyah 11 Randegan.
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2.3 Deskripsi Hasil Produk dan Kegiatan
Berikut realisasi dari program kerja yang telah kami
laksanakan, yang disertai dengan penjelasan hasil beserta
dokumentasinya.
1. Program Kerja Pendampingan Perpustakaan
a. Pemindahan lokasi perpustakaan
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b. Penataan buku sesuai kategori

c. Pengecatan dan dekorasi ruangan perpustakaan
dengan tema angkasa
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d. Pembuatan
program
Perpustakaan berbasis web.

Sistem

e. Launching dan sosialisasi
Informasi Perpustakaan

aplikasi

Informasi

Sistem
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2. Program kerja Lingkungan
a. Penarikan sampah ke rumah-rumah anggota bank
sampah

b. Pemanfaatan barang bekas
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BAB III
ESSAY INDIVIDU
PENGABDIAN RANDEGAN
Lu`Luuum Makhnunah
162020100013 (Administrasi Publik / FBHIS)
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu mata
kuliah di perguruan tinggi sehingga mahasiswa wajib untuk
melaksanakannya. KKN yang lebih dikenal dengan
pengabdian masyarakat di desa sekitar kampus. Kegiatan
KKN yang kami lakukan berlokasikan di Desa Randegan,
Kec. Tanggulangin, kab. Sidoarjo, yang sejak tanggal 1
agustus sampai 6 oktober 2019. Di desa Randegan ini
merupakan kawasan industri yang banyak terdapat pabrik
rokok. Program kerja utama kami adalah tentang SIP (Sistem
Informasi Perpustakaan) yang dimana ada dua kegiatan inti
dalam program kerja kami, yang pertama adalah Pelatihan
mengenai SIP (Sistem Informasi Perpustakaan)
dan
dilanjutkan dengan program kerja utama kami yang kedua
adalah dengan tema “edukasi lingkungan dan pengenalan
sampah organik & anorganik”. dalam kegiatan KKN selama
dua bulan ini banyak kegiatan yang dilakukan dengan
masyarakat seperti :
1. Ikut membantu lomba kebersihan tingkat kecamatan
yang di desa Randegan diwakili oleh RT.08 , disini
kegiatannya membantu membersihkan lingkungan dan
membuat lampion dari gelas bekas.
2. Mengikuti kegiatan jalan sehat seluruh warga desa
Randegan .
3. Belajar mengolah bahan bekas menjadi krajinan di
bank sampah desa randegan rt 08.
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4. Mengikuti kegiatan milad dan tahun baru hijriyah di
SD Muhammadiyah 11 Randegan.
Selama kegiatan di desa Randegan ini antusias warga
sangat terlihat mulai dari kita datang sampai KKN selesai.
Saling bekerjasama antara warga dan mahasiswa sangat
terlihat, tidak ada perbedaan antara mahasiswa dan warga
didesa randegan ini. Kekeluargaan yang didapatkan sangat
terasa. Meskipun yang kita tempati sebagai Posko di RT 08 d
irumah Pak Mar tetapi warga – warga yang beda RT juga
sangat antusias dengan kedatangan kita sebagai mahasiswa
KKN 2019. Banyak ilmu yang bisa aku dapatkan dari KKN
2019 di desa Randegan.
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KEKELUARGAAN UNTUK SATU TUJUAN
Muchammad Zaynul Setiawan
162010300247 (Akuntansi/FBHIS)
Desa Randegan adalah salah satu desa dari kecamatan
Tanggulangin yang merupakan kawasan industri yang banyak
terdapat pabrik. Program kerja utama kami adalah tentang SIP
(Sistem Informasi Perpustakaan) yang dimana ada dua
kegiatan inti dalam program kerja kami, yang pertama adalah
Pelatihan mengenai SIP (Sistem Informasi Desa) dengan tema
“Pembaharuan Perpustakaan beserta Pengoperasian Website”
dan dilanjutkan dengan program kerja inti kami yang kedua
adalah “Pemanfaatan Bank Sampah di Desa Randegan”. Hal
tersebut dapat kami ambil dikarenakan survey yang telah
dilaksanakan pada bulan Agustus 2018.
Pengalaman saya mengikuti KKN sangat banyak
sekali, yang pertama karena 8 prody di campur dan di bagi
kedalam kelompok, jadi dalam satu kelompok tidak hanya satu
prody saja. Dan itu membuat kami yang asalanya jika bertemu
saling acuh tak acuh, menjadi lebih akrab. Kekeluargaan
menjadi satu yang terpenting dalam satu kelompok,
menghilangkan perbedaan memang sedikit sulit, namun
selama KKN, kami bukan lah mahasiswa Akuntasi,
Manajemen, PGSD, Infomatika, psikologi, Teknik mesin
ataupu teknik industri, selama KKN kami adalah kelompok
30. Alhamdulillah dari awal sampai akhir kelompok 30 tetap
kompak.
Kegiatan di minggu pertama, seperti biasa, kami
mengunjungi kantor desa Randegan, bertemu dengan kepala
desa dan staf yang membantu di sana, berkunjung ke rumah
kepala RT/RW dan bersilaturahmi dengan penduduk desa.
Minggu kedua, karena bertepatan dengan bulan HUT RI maka
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kami membantu kami warga untuk mempersiapkan lomba
lingkungan yang akan dilombakan secamatan seperti kita
membuat taman kecil di depan bank sampah, membuat
lampion dari botol aqua bekas, dll
Untuk minggu berikut-berikutnya Minggu, kami juga
membantu panitia desa untuk melaksanakan kegiatan lomba
17 Agustusan. Barulah Minggu ke delapan kita fokuskan
untuk menyelesaikan proker utama kita. Dari sosialisasi
sampah dengan siswa-siswi SD Musa 11 Randegan. Dan
Launcing data base perpustakaan yang bertepat pada minggu
terakhir.
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PENERAPAN ILMU SECARA MUTUALISTIK
Fauziah Rahmawati
162010300167 (Akuntansi/FBHIS)
Melalui kegiatan KKN ini, mahasiswa mendapatkan
pengalaman belajar dan bekerja dalam membangun kehidupan
masyarakat yang lebih baik sebagai wujud dari penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi. KKN juga diharapkan menjadi
pendorong pengembangan riset terapan secara mutualistik
dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan di
masyarakat.
Kegiatan
KKN
diharapkan
dapat
mengembangkan kepekaan rasa, kognisi sosial mahasiswa,
serta kepedulian terhadap sesama manusia. Bagi pemerintah
daerah dan masyarkat setempat, kegiatan KKN dapat
membantu dalam mempercepat proses pembangunan serta
membentuk kader penerus kegiatan pembangunan.
Program kerja utama kami adalah tentang SIP (Sistem
Informasi Perpustakaan) yang dimana ada dua kegiatan inti
dalam program kerja kami, yang pertama adalah Pelatihan
mengenai SIP (Sistem Informasi Desa) dan dilanjutkan dengan
program kerja inti kami yang kedua adalah Pemberdayaan
Bank Sampah di Desa Randegan.
Disamping menyelesaikan program kerja kami yang
sudah tersusun sebelumnya, kami pun tak lupa bersosialisasi
dengan warga desa. Terutama pada warga sekitar posko yang
kami tempati. Kami juga aktif dalam kegiatan desa Randegan
hampir setiap kegiatan yang di adakan desa kami selalu
meluangkan waktu untuk ikut serta di dalam nya seperti
halnya selama Perayaan HUT RI ke 74 diantara lainnya :
 Lomba-Lomba pada tiap RT
 Jalan Sehat pada tiap RT
 Karnaval Desa Randegan
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Pentas Seni Desa Randegan
Jalan Sehat Serempak Desa Randegan
Kami kelompok KKN-T 30 melakukan kegiatan pelatihan
mengenai SIP (Sistem Informasi Perpustakaan) yang kami
fokuskan pada perpustakaan SD Muhammadiyah 11
Randegan. Dengan harapan dari hasil pelatihan ini akan
memberikan solusi terhadap permasalahan yang selama ini
dihadapi dalam mengelola perpustakaan.
. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat melalui KKN
kami dapat berjalan lancar dengan melakukan kerja sama
dengan pemerintah desa serta organisasi desa seperti karang
taruna, IPNU, IPPNU, PKK.
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LINGKUNGAN DAN LITERASI YANG
MENGINSPIRASI
Lia Dwi Rahmawati
162010300184 (Akuntansi/FBHIS)
. Desa Randegan ini bisa dibilang sudah cukup maju
dari sisi ekonomi, karena sudah terdapat beberapa industri
yang cukup berkembang. Masyarakatnya pun menyambut
dengan ramah dan antusias ketika mengetahui adanya anggota
tim KKN dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Support
dari anggota perangkat desa juga masyarakat sekitar
memudahkan pengerjaan program kerja kelompok ini.
Program kerja kami sesuaikan dengan kondisi dan
permintaan pihak Desa Randegan. Setelah dipertimbangan,
program kerja yang disepakati adalah lingkungan dan
pendampingan perpustakaan. Program lingkungan dilatar
belakangi karena pemanfaatan sampah yang ada di Bank
Sampah Desa Randegan masih belum maksimal. Untuk
menjalankan program kerja lingkungan ini, kelompok 30
mengadakan kegiatan sosialisasi mengenai “Edukasi
Lingkungan dan Pengolahan Sampah”. Target program ini
adalah anak-anak, sehingga obyek yang dipilih adalah SD
Muhammadiyah 11 Randegan. Sosialisasi ini berisi materi
mengenai bahaya sampah plastik yang dibuang tidak pada
tempatnya, berikut bagaimana cara pola hidup ramah
lingkungan. Kegiatan ini bertujuan sebagai salah satu gerakan
mengurangi sampah plastik yang dilakukan sedini mungkin.
Untuk program pendampingan perpustakaan, sasaran
obyeknya juga SD Muhammadiyah 11 Randegan (SD
MUSA). SD MUSA merupakan sekolah paling muda di Desa
Randegan. Kegiatan untuk merealisasikan program pendidikan
ini
adalah
pengelolaan
perpustakaan.
Pengelolaan
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perpustakaan ini dilatarbelakangi karena kurangnya minat
baca pada murid-murid sekolah dasar. Pembuatan database
dan Sistem Informasi Perpustakaan (SIP) pada perpustakaan
SD MUSA yang dilakukan kelompok 30 ini diharapkan bisa
menunjang dan menambah ketertarikan dalam membaca buku.
SIP ini pun juga bisa diakses oleh wali murid, sehingga bisa
memantau literasi apa saja yang ada di sekolah.
Pelaksanaan program-program tersebut tidak luput
dari kendala dan permasalahan yang menghambat. Namun
dengan kekompakan dan kerjasama, kelompok kami bisa
menyelesaikan dengan hasil yang cukup memuaskan.
Harapannya bahwa apa yang sudah kelompok kami berikan ke
masyarakat, bisa bermanfaat semaksimal mungkin. Dan
apabila dalam prosesnya ada yang dirasa kurang, dapat
dilanjutkan dan diperbaiki oleh kelompok KKN yang
selanjutnya.
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LABORATORIUM BERKAH ABADI
Narwoko
162040100055 (Ilmu Hukum/FBHIS)
Tugas KKN-T UMSIDA 2019 menjadi tahap lain bagi
kami untuk belajar mengabdi dan menerapkan ilmu
perkuliahan secara nyata di lingkungan masyarakat dengan
memahami akan adanya dinamika dan tantangan terkait
beberapa hal yang akan dihadapi sebelum, saat, setelah KKN
baik masalah timbul dari tempat kerja, sesama anggota
kelompok KKN, serta masyarakat tempat KKN .
Dari hasil survey lokasi dan informasi melalui
internet, secara umum desa Randegan terlihat sebagai sebuah
desa yang memiliki beberapa pendukung untuk menjadi
sebuah desa yang maju karena ditunjang beberapa kelebihan
seperti lokasi desa yang tidak jauh dengan pusat pemerintahan
Kabupaten Sidoarjo, dekat dengan lokasi industri unggulan
Sidoarjo yaitu industri tas dan koper kulit, serta ada 4
perusahaan rokok yang berdiri disana. Sesuai dengan info
kami dapat, desa Randegan hampir setiap tahun menjadi
tujuan pengabdian mahasiswa KKN. Data lain yang kami
dapat yaitu mayoritas beragama Islam. Saat ini dipimpin
pejabat sementara karena Kepala Desa nya meninggal tahun
kemarin, serta beberapa data lain penunjang kegiatan.
Dukungan sangat baik kami dapatkan dari pemerintah
desa dan warga masyarakat desa Randegan sejak masa survey
lokasi hingga akhir kegiatan. Bank sampah “Berkah Abadi”
yang menjadi laboratorium obyek kegiatan program kerja
Lingkungan kami adalah milik warga RT 08, serta SD
Muhammadiyah 11 Randegan yang perpustakaan nya menjadi
laboratorium
obyek
program
kerja
Pendampingan
Perpustakaan.
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Sesuai dengan hasil survey dan pendekatan, maka
kegiatan kami pada bulan pertama akan fokus pelaksanaan
program tambahan yaitu membantu warga dalam kegiatan
peringatan Idhul Adha, Tahun Baru Islam, dan HUT RI ke-74
Bulan kedua, fokus beralih pada realisasi program kerja
utama. Program Kerja Lingkungan kami laksanakan melalui
partisipasi pemberdayaan Bank Sampah, pelaksanaan Edukasi
Lingkungan pada anak didik SD Muhammadiyah Randegan,
dan pelatihan untuk ibu-ibu anggota Bank Sampah. Program
kerja Pendampingan Perpustakaan kami wujudkan melalui
pembuatan Sistem Informasi Perpustakaan, pembenahan dan
dekorasi ruangan perpustakaan.
Selain memberi pengalaman dalam pengabdian pada
masyarakat, kegiatan KKN ini memberi pengalaman dalam
kerjasama tim serta problem solving.
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IMPLEMENTASI ILMU SEBAGAI SOLUSI KONKRET
Prastowo Teguh Widodo
161080200154 (Informatika/Sains dan Teknologi)
Kuliah Kerja Nyata Terpadu (KKN-T) merupakan
kegiatan yang diadakan di masa-masa akhir perkuliahan
sebagai bentuk Tri Dharma Perguruan tinggi yaitu pengabdian
kepada masyarakat. Penulis mendapatkan kesempatan untuk
melaksanakan KKN-T disalah satu desa di kecamatan
Tanggulangin, yaitu di desa Randegan, desa dengan potensi
ekonominya yang sangat tinggi didukung dengan banyaknya
industri kecil hingga kelas menengah yang berlangsung di
desa tersebut. Dengan kondisi masyarakat yang tergolong
guyub rukun dan kompak, desa Randegan padat dengan
kegiatan-kegiatan yang meningkatkan potensi desa maupun
sumber daya masyarakatnya sendiri.
Banyak yang penulis dapatkan ketika melangsungkan
KKN-T di desa Randegan, salah satu tujuan dilaksakan KKNT adalah agar mahasiswa tidak hanya berkutat dengan teori
saja, mahasiswa dituntut untuk turun langsung ke lapangan
melihat kondisi nyata yang terjadi dan diharapkan dapat
melihat masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan
bermasyarakat lingkup desa lalu menemukan solusi konkret
atas permasalahan tersebut. Sehingga ilmu yang sudah
didapatkan saat perkuliahan dapat diimplementasikan dalam
kehidupan nyata bermasyarkat, dengan kata lain teori
berbanding lurus dengan praktiknya.
Kelompok 30 KKN-T desa Randegan memilih tema
lingkungan dan pendidikan sebagai program kerja utama yang
berarti akan fokus menganalisa data dan masalah terkait 2 isu
tersebut. Setelah melewati proses diskusi yang lumayan
panjang akhirnya diputuskan oleh kelompok untuk membut
30

keluaran program tentang perpustakan dan pengelolaan
lanjutan mengenai bank sampah yang sebelumnya memang
sudah berjalan di desa Randegan. Tema perpustkaan dipilih
karena kelompok melihat adanya budaya literasi pada
masyarakat khususnya murid Sekolah Dasar Muhammadiyah
11 Randegan yang masih kurang sehingga dapat meningkatkan
antusias dan memudahkan murid untuk mengakses buku-buku
yang ada.
Tema bank sampah dipilih karena selama ini sudah
dilaksanakan tetapi masih ada kekurangan, dengan diadakanya
sosialisasi kepada anak-anak diharapkan dapat meningkatkan
kepedulian anak terhadap sampah, cara mengolah sampah
ekonomis dan memberi wawasan tentang sampah itu sendiri.
Diharapkan program kerja yang sudah dilaksanakan di desa
Randegan ini dapat berlanjut untuk masa-masa yang akan
datang sehingga bermanfaat bagi masyarakat sekitar.
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PENGABDIAN DI DESA TERBAIK
Tya Sukamwati
161080200225 (Informatika / Sains dan Teknologi)
Dimulai pada tanggal 1 Agustus 2019, kami
melaksanakan KKN-T di desa Randegan. Desa Randegan
adalah salah satu desa terbaik sekecamatan Tanggulangin. Di
desa ini juga terdapat berbagai usaha kecil menengah milik
warga, diantaranya usaha bangunan, serta pengepul tembakau.
Pengalaman saya mengikuti KKN sangat banyak sekali, yang
pertama karena ketiga prody di campur dan di bagi kedalam
kelompok, jadi dalam satu kelompok tidak hanya satu prodi
saja. Dan itu membuat kami yang asalanya jika bertemu saling
acuh tak acuh, menjadi lebih akrab. Kekeluargaan menjadi
satu yang terpenting dalam satu kelompok
Kegiatan di mingu pertama, seperti biasa, kami
mengunjungi kantor desa Randegan, bertemu dengan
Sekertaris desa dan staf yang membantu di sana, berkunjung
ke rumah kepala RT/RW dan bersilaturahmi dengan penduduk
desa. Karena pada minggu pertama kami ikut serta dalam
semua kegiatan warga mulai dari bersih desa, pembuatan
pernak pernik agustusan sebagai perlombaan SBH desa dan
partisipasi lomba agustusan bapak, ibu serta anak- anak kecil.
Dan lagi, anak-anak desa Randegan sangat ramah. Jika kami
pergi berbelanja dan bertemu di jalan, mereka tak akan segan
menyapa dan mengucapkan salam. Tak begitu spesial
memang, tapi rasanya membahagiakan, kita merasa begitu
diterima di desa ini.
Awal September kami baru mulai melaksanakan
kedua proker kita yaitu Lingkungan dan Sistem Informasi
Perpustakaan untuk SD Muhammadiyah 11 Randegan.
Minggu pertama bulan september kami mulai menata semua
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buku- buka dan memindahkan semua barang- barang dari
perpus diruang lama ke ruang baru. Minggu kedua kami mulai
membuat sketsa untuk d taruh di ruang perpus yang baru
dengan tema ruang angkasa. Minggu ketiga sistem informasi
yang kami buat telah selesai dan mulai mengadakan pelatihan
secara individu dengan petugas perpustakaan. Minggu ke
empat kami melaksanakan program kami yaitu tentang
menjaga lingkungan yang menjadi sasaran target kami adalah
siswa- siswi SD kelas 4,5,6 dengan tema cara memilih dan
memilah sampah organik dan anorganik yang alhamdulillah
disambut antusias oleh anak- anak SD tersebut. Awal Oktober
tepatnya tanggal 5 kami akan mengadakan Launcing Sistem
Informasi Perpustakaan SD Muhammdiyah 11 Randegan.
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KONTRIBUSI INOVASI SISTEM
Mochamad Taba Sujarwanto
162010200237 (Manajemen/FBHIS)
Desa Randegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten
Sidoarjo memililki 9 RT dan 2 RW,Sebelum melaksanakan
KKN ini kami diberi pembekalan di Kampus 1 dan
pengarahan apa aja yang akan dilakukan pada saat KKN
berlangsung. Waktu yang diberikan untuk KKN dimulai dari
tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengn 6 Oktober 2019
dengan beranggotakan 17 mahasiswa.
Kami menemui kurangnya system yang dipakai di SD
MUHAMMADIYAH 11 Randegan sangat minimal mulai dari
ruangan yang kurang tertata hingga system meminjam buku
yang sangat sederhana dan tidak begitu efisien. Untuk itu kami
mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo melakukan
perubahan mulai dari mengubah system peminjaman buku
yang sebelumnya manual pengisiannya menjadi sebuah
aplikasi online yang mudah digunakan oleh pihak pengelola
perpustakaan. Tidak hanya itu kami melakukan renovasi
seperti pemindahan dari perpustakaan yang tempatnya ada
dilantai 1 ke tempat di atas atau lantai 2. Kami juga
menggambar dengan tema luar angkasa pada ruang
perpustakaan .
Untuk program kerja lingkungan bagian satu kami
membuat tanaman hydroponic system sumbu yaitu yang
menyerap air dari sumbu, membuatnya juga mudah hanya
memerlukan gallon, tumbuhan, tanah, air, dan pupuk. Cara
membuatnya yaitu gallon dibelah menjadi dua bagian satu atas
dan satu bawah, Kemudian bagian bawah diisi air sampai
setengah gallon bagian bawah, lalu bagian moncong gallon
atas diisi kain sampai berbentuk seperti sumbu lalu bagian atas
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diisi dengan tanah, pupuk, dan tumbuhan. Setelah itu gallon
disatukan menjadi satu dan jadilah sebuah tanaman
hydroponic sederhana yaitu system sumbu.
Untuk program kerja lingkungan bagian ke dua kami
melakukan
penyuluhan
ke
murid-murid
SD
MUHAMMADIYAH 11 Randegan, kami berharap dengan
adanya penyuluhan ini murid-murid bisa membedakan sampah
organic dan sampah non organic agar dapat dengan mudah
dipilah oleh bank sampah yang ada di Desa Randegan. Kami
memulai setelah murid-murid selesai UTS agar tidak
mengganggu, kami sudah mempersiapkan dengan matang
mulai dari adanya video untuk bertemakan lingkungan yang
dikemas lucu dan menariki, kami juga melakukan interaksi
dan memberikan pertanyaan tentang lingkungan kepada murid,
kami pun juga memberikan hadiah untuk siswa yang berhasil
menjawab dan itu juga salah satu motivasi agar murid bisa
memahami penyuluhan yang kita buat.
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LINGKUNGAN DAN BUDAYA MEMBACA
Novita Dewi Ardini
162010200309 (Manajemen/FBHIS)
Kehadiran KKN-T kelompok 30 di sambut dengan
baik oleh masyarakat sekitar, diawal kegiatan kelompok kami
diminta ikut untuk berpartisipasi oleh warga Desa randegan
dalam acara memperingati HUT-RI yang ke 74. Program kerja
pertama kita adalah penyuluhan Sistem Informasi
Perpustakaan yang diperuntukkan kepada perpustakaan SD
Muhammadiyah 11 Randegan. Serta perpustakaan yang
terdapat di SD Muhammadiyah Randegan di hias dengan tema
luar angkasa agar memotivasi para siswa
untuk rajin
membaca . Serta membantu penataan buku di perpustakaan
agar para siswa mudah dalam mencari buku yang ada di
perpustakaan. Kemudian kita melakukan penggalangan donasi
buku untuk menambah koleksi buku yang terdapat di
perpustakaan. Serta kita mengadakan penyuluhan sosialisasi
website perpustakaan. Kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan progam kerja pertama adalah kurangnya sarana
yang memadai dan waktu yang tepat untuk sosialisasi.
Program kerja KKN-T kelompok 30 yang kedua
adalah mengembangkan bank sampah. Bank sampah yang
terdapat di desa Randegan ini diproyeksikan untuk menjadi
sampah bank sentral di Sidoarjo . Serta bank sampah terdiri
dari sampah organik maupun sampah kering . Sampah kering
yang terdiri dari plastik di hias dan di bentuk menjadi
kerajinan tangan. Sampah organik seperti sampah Dari sisa
minyak jelantah digunakan sebagai biodiesel pada perusahaan
. Serta bank sampah yang terdapat di beberapa desa di daerah
Sidoarjo mencontoh pada bank sampah di desa Randegan .
Serta hasil dari bank sampah seperti penjualan kerajinan
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tangan dari sampah-sampah bekas seperti plastik hasilnya
tersebut di tabung.
. Dukungan masyarakat di Desa Randegan cukup tinggi,
mereka sangat mendukung adanya kegiatan lingkungan dan
perpustakaan ini. KKN-T kelompok 30 agar kegiatan
perpustakaan ini bisa tetap berlanjut meskipun KKN sudah
usai, kami berharap pihak kampus melalui tim KKN
berikutnya bisa melanjutkan kegiatan ini, dengan inventaris
yang sudah disediakan oleh KKN-T kelompok 30, dan bukan
hanya menjadi kegiatan sementara dan usai setelah KKN
berakhir.

37

KEMERDEKAAN MENUJU PENGABDIAN
Mar’atus Sholikha
168620700002 (PG-PAUD/ Psikologi dan Ilmu Pendidikan)
Pada hari Kamis, pada tanggal 1 Agustus 2019,
bertepatan dengan kegiatan rapat desa perihal menyambut hari
kemerdekaan, kami mengikuti kegiatan dari warga tersebut
sembari melakukan kegiatan pembukaan dan juga pengenalan
serta pembiasaan dengan masyarakat sekitar yang dihadiri oleh
masing-masing ketua RT, ketua RW, dan beberapa perangkat
desa Randegan.
Tema yang di ambil program kerja kami adalah Bank
sampah dan juga perpustakaan. Pertama yang kami lakukan
adalah membongkar semua buku, dan menatanya kembali ke
dalam lemari yang sudah kami bersihkan lalu di tata dengan
rapi, selanjutnya pelukisan dan pengecetan tembok perpus dan
permintaan sekolah bertemakan luar angkasa, lalu kita
memberi sedikit 4 meja untuk membaca. Untuk selanjutnya
akan di adakannnya launching database perpustakaan yang
akan di selenggarakan pada tanggal 5 Oktober 2019.
Program yang kedua adalah bank sampah dimana di
adakannya sosialisasi kepada anak kebetulan di adakan di SD
MUHAMMADIYAH 11 RANDEGAN yang bertemakan
“EDUKASI LINGKUNGAN”. Kita menanamkan kepada
anak bagaimana cara menanggulangi sampah dan bagaimana
pula membedakan sampah ORGANIK dan juga
ANORGANIK
Selain dari dua tema utama yang tadi, penulis dan
kelompok juga ikut membantu dalam beberapa kegiatan warga
seperti:
1. Ikut serta dalam persiapan lomba lingkungan tingkat
kecamatan pada tanggal 3 Agustus 2019 sampai 8
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2.
3.
4.

5.
6.
7.

Agustus 2019 yang dinilai pada tanggal 9 Agustus
2019
Ikut serta dalam kegiatan Takbir Keliling yang jatuh
pada tanggal 11 Agustus 2019
Ikut serta dalam kegiatan Idhul Adha yang jatuh pada
tanggal 11 Agustus 2019
Ikut serta dalam persiapan untuk menyambut hari
kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 dan 19
Agustus 2019 yang ditutup dengan jalan sehat desa
pada tanggal 25 Agustus 2019
Ikut serta dalam Festival Anak Kreatif di laksanakan
pada tanggal 14 September 2019
Ikut serta dalam paguyuban sampah yang di
laksanakan pada tanggal 15 September 2019
Ikut serta dalam penggambilan Sampah Kering di
rumah- rumah warga pada hari Minggu 22 september
2019
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DUKUNGAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Ratih Nugrahaningrum
162010600198 (PGSD/Psikologi dan Ilmu Pendidikan)
Kuliah Kerja Nyata-Terpadu atau biasa yang disebut
dengan KKN-T yaitu sebuah program pengabdian masyarakat
yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
atau Umsida yang diselenggarakan pada semester ganjil yaitu
semester 7. Saya terpilih di kelompok 30 yaitu di desa
Randegan kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur. Terletak berbatasan dengan kecamatan
Tulangan Sidoarjo.Desa Randegan terdiri dari 9 RT dan 2 RW,
dan kebetulan kami mendapat posko di RT 8 RW 2 Kami
memiliki 2 proker yaitu Sistem Informasi Perpustakaan dan
Lingkungan desa.
Pada awal agustus kegiatan kami berfokus untuk ikut
terjun dalam setiap kegiatan warga dari RT 1- 9. Minggu
pertama kita membantu ibu- ibu PKK dalam pembuatan
lampion yang terbuat dari gelas- gelas bekas yang disusun
membentuk lingkaran, ada 2 lampion yang kami buat yaitu
warna merah dan putih. Kami kerjakan dalam waktu
seminggu. Jadi seminggu itu setiap pulang kerja masingmasing dari kami kembali ke posko untuk mengerjakan
lampion dalam lomba SBH. Dan minggu berikutnya kami
membantu pelaksanaaan lomba anak- anak sampai ibu-ibu.dan
terakhir kami ikut berpartisipasi untuk jalan sehat desa
Randegan bersama bapak camat dan jajarannya dilapangan
desa. Kami juga selalu berusaha datang sebagai tamu dalam
setiap kegiatan pentas seni yang dilakukan tiap RT pada
malam hari
Tanggal 26 September 2019 kami memberikan
sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan
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dan pemilahan sampah organik dan anorganik yang dihadiri
siswa- siswi kelas 456 SD Muhammadiyah 11 Randegan.
Mereka hadir dengan semangat mendengar dan melihat video
dan penjelasan yang kami hadirkan. Salah satu proker kami
terselesaikan dengan baik. Tanggal 5 Oktober kami akan
melaunching Sistem Informasi Perpustakaan dan melakukan
MOU dengan UMSIDA untuk terus berlangsungnya program
yang kami buat agar dapat diteruskan oleh adik adik kita KKN
selanjutnya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada
Ibu Effy selaku DPL yang telah bersedia membimbing kami,
dengan segala kekurangan kami, dan juga Kepala Desa
Randegan, perangkat, organisasi bank sampah, ibu-ibu PKK,
dan juga semua warga Desa Randegan yang telah mendukung
kelancaran kegiatan kami, karena tanpa dukungan, kegiatan
kami ini tidak akan berjalan dengan lancar dan baik.
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BEKERJASAMA UNTUK MEMAJUKAN DESA
RANDEGAN
Rina Wanti Anis
156120600007 (Perbankan Syariah / Agama Islam)
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu sarana atau
media penyalur bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmuilmu yang didapatkan secara teori di perguruan tinggi pada
lingkungan masyarakat. KKN juga merupakan sebuah bentuk
pengabdian mahasiswa pada masyarakat yang diharapkan
dapat mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk
menerima dan bahkan menerapkan keahlian yang didapat dari
masyarakat. Sehingga KKN diharapkan dapat membantu
memecahkan masalah yang ada di masyarakat dengan cara
mengoptimalkan sumber daya yang ada.
Kegiatan KKN-T yang kami lakukan berlokasikan di
Desa Randegan, Kec. Tanggulangin, kab. Sidoarjo. Program
kerja utama kami adalah tentang “Pembuatan SIP (Sistem
Informasi Perpustakaan) SD Muhammdiyah 11 Randegan”
dan dilanjutkan dengan program kerja inti kami yang kedua
adalah “Pemberdayaan Bank Sampah di Desa Randegan”.
Hal tersebut dapat kami ambil dikarenakan survey yang telah
dilaksanakan pada bulan Agustus 2019.
Disamping menyelesaikan program kerja kami yang sudah
tersusun sebelumnya, kami pun tak lupa bersosialisasi dengan
warga desa. Terutama pada warga sekitar posko yang kami
tempati. Kami juga aktif dalam kegiatan desa Randegan
hampir setiap kegiatan yang di adakan desa kami selalu
meluangkan waktu untuk ikut serta di dalam nya seperti
halnya selama Perayaan HUT RI ke 73 diantara lainnya :
 Lomba-Lomba pada tiap RT
 Pentas Seni Desa Randegan
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 Jalan Sehat Serempak Desa Randegan
dengan tujuan membantu pelaksanaan kegiatan ini kami dapat
membantu dan meringankan tugas Kartar Desa Randegan
selaku panitia dalam pelaksanaan Acara – acara yang di buat
untuk warga dalam perayaan HUT RI ke 73.
Saya berharap kegiatan dan program yang kami
laksanakan di desa Randegan dapat bermanfaat dan menjadi
berkah untuk kita semua. Program dan kegiatan yang telah
terlaksana diharapkan akan terus berkelanjutan, tidak berhenti
saat kegiatan KKN-T ini berakhir. Untuk warga desa
Randegan saya harap saling bekerjasama untuk memajukan
desa Randegan agar menjadi contoh yang baik bagi
desa/kelurahan yang lainnya. Karena desa Sukorejo memiliki
masyarakat desa yang sangatlah luar biasa kompak dan dalam
mengembangkan potensi desa Randegan.
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AMANAT SOLUSI MASALAH
Ristananda Nova Ihya' Ulumuddin
162030100062 (Psikologi/Psikologi dan Ilmu Pendidikan)
Kuliah Kerja Nyata Terpadu atau yang biasa disebut
KKN-T adalah salah satu kegiatan program yang di adakan
oleh Universitas Muhammadiyah Sidoarjo untuk mengajak
dan menggerakkan mahasiswanya agar mengerti kewajiban
seorang mahasiswa adalah mengabdi kepada masyarakat,
pengabdian masyarakat ini di lakukan dengan pendekatan
lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu.
Penulis disini tergabung dalam kelompok 30 yang
diamanati oleh pihak Kampus untuk ber kewajiban mengabdi
pada masyarakat di desa Randegan kecamatan Tanggulangin
kabupaten Sidoarjo dan ditugaskan selama sekitar 2-3 bulan
mulai dari tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 6 Oktober
2019.
Desa Randegan adalah sebuah desa yang terletak tidak
jauh dari jalan raya utama antar kota, hal ini membuat
masyarakat desa Randegan menjadi mudah untuk mengakses
segala macam keperluan hidup. Namun yang menjadi masalah
disini justru adalah lingkungan, hal ini wajar terjadi pada
daerah-daerah semi perkotaan dan perkotaan seperti di desa
Randegan ini. Masalah tersebut menjadi tugas besar untuk
warga desa Randegan dan tim KKN-T kami.
Sebuah program yakni ‘Bank Sampah’ adalah salah
satu solusi untuk mengatasi masalah di desa Randegan.
Sebenarnya disini sudah terlihat program tersebut namun
hanya beroperasi di RT 08 saja belum menyeluruh di semua
masyarakat desa. Pada akhirnya muncul gagasan untuk
menjadikan bank sampah ini tidak hanya di jalankan oleh
warga rt08 saja namun harus berjalan diseluruh warga desa,
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yang di harapkan nantinya bisa akah terus memperluas
jaringan hingga seluruh rt warga desa Randegan.
Tidak hanya bank sampah, tim KKN-T desa Randegan
juga memiliki suatu program yakni perpustakaan. Sekolah
Dasar Muhammadiyah 11 Randegan menjadi fokus kami
untuk program perpustakaan dimana mengingat sekolah ini
adalah sekolah yang paling baru atau muda di desa Randegan
ini.
Bermacam cara kami lakukan untuk meningkatkan
semangat baca para siswa-siswi mulai dari pemilihan ruangan
perpustakaan yang akhirnya dipilih lah satu ruangan di lantai 2
tujuannya agar pencahayaan di dalam ruangan bisa maksimal,
lalu pengecatan tembok perpustakaan yang bertemakan ruang
angkasa hal ini diharapkan bisa menambah antusias siswasiswi untuk datang ke perpustakaan dan tidak lupa pendataan
buku memalui sistem database kami rampungkan untuk
mempermudah petugas perpustakaan dalam proses
pengelolaan perpustakaan.
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PROGRAM KERJA NYATA UNTUK GENERASI
MUDA RANDEGAN
Reka Galih Pratama
161020100026 (Teknik Elektro/Sains dan Teknologi)
Dalam KKN-T ini, penulis ditempatkan di Desa
Randegan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo
yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2019 dan berakhir
pada 6 Oktober 2019 kurang lebih 2 bulan masa pengabdian
ke masyarakat. Mengenai kelompok, penulis terdaftar sebagai
kelompok 30 dengan jumlah anggota 17 orang.
Dari bank sampah pada desa Randegan sendiri sudah
maju dan bahkan sudah ada pengepul yang bersedia membeli
dari hasil pengumpulan bank sampah tersebut. Kami
memutuskan untuk membuat sosialisasi kepada generasi muda
tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan
memilah sampah menjadi beberapa bagian yang dimana dapat
mempermudah pemilahan sampah. Untuk presentasi mengenai
pentingnya membuang sampah pada tempatnya kita
laksanakan pada tanggal 26 September 2019 di SD
Muhammadiyah 11 Randegan.
Kami juga mengambil tema perpustakaan yang
dimana ditujukan ke SD Muhammadiyah 11 Randegan. Selain
dari perpustakaan yang akan berpindah tempat, juga dari segi
database yang masih manual yang menjadi alasan kita untuk
mengambil tema tersebut. Kami juga melukis sebagian
dinding perpustakaan dengan bertujuan untuk menarik siswa
supaya nyaman ketika berkunjung di perpustakaan. Untuk
database online akan kita launching ke wali murid SD
Muhammadiyah 11 Randegan pada tanggal 5 Oktober sesuai
dari permintaan pihak sekolah.
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Selain dari dua tema utama yang tadi, penulis dan
kelompok juga ikut membantu dalam beberapa kegiatan warga
seperti:
1. Ikut serta dalam persiapan lomba Saka Bakti Husada
(SBH) tingkat kecamatan pada tanggal 3 Agustus
2019 sampai 8 Agustus 2019 yang dinilai pada tanggal
9 Agustus 2019
2. Ikut serta dalam kegiatan Idhul Adha yang jatuh pada
tanggal 11 Agustus 2019
3. Ikut serta dalam persiapan untuk menyambut hari
kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 dan 19
Agustus 2019 yang ditutup dengan jalan sehat desa
pada tanggal 25 Agustus 2019
Minggu pada tanggal 6 Oktober 2019. Yakni momen terakhir
dalam KKN-T ini, yakni perpisahan yang dihadiri perangkat
Desa serta warga sekitar. Penutupan berjalan lancar dan penuh
dengan kehangatan dari warga Desa.

47

TURUN TANGAN MENGABDI SEPENUH HATI
Mohammad Misbachul Munir
161020700069 (Teknik Industri / Sains dan Teknologi)
Kuliah Kerja Nyata Terpadu (KKN-T), ini merupakan
sesuatu yang baru dan sangat menantang sekali untuk
langsung turun tangan dan terjun ke masyarakat, istilahnya
mengabdi benar- benar mengabdi dengan setulus hati. Dalam
KKN-T ini, Kami kelompok 30 ditempatkan di Desa
Randegan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo
yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2019 dan berakhir
pada 6 Oktober 2019 kurang lebih 2 bulan masa pengabdian
ke masyarakat.
Tema yang di ambil program kerja kami adalah Bank
sampah dan juga pendampingan perpustakaan SD
MUHAMMADIYAH 11 RANDEGAN. Diawali dengan
membongkar semua buku, dan menatanya kembali ke dalam
lemari yang sudah kami bersihkan lalu di tata dengan rapi,
selanjutnya pelukisan dan pengecetan tembok perpus dan
permintaan sekolah bertemakan luar angkasa, lalu kita
memberi sedikit 4 meja untuk membaca. Untuk selanjutnya
akan di adakannnya launching database perpustakaan yang
akan di selenggarakan pada tanggal 5 Oktober 2019.
Program yang kedua adalah bank sampah dimana di
adakannya sosialisasi kepada anak kebetulan di adakan di SD
MUHAMMADIYAH 11 RANDEGAN yang bertemakan
“EDUKASI LINGKUNGAN”. Kita menanamkan kepada
anak bagaimana cara menanggulangi sampah dan bagaimana
pula membedakan sampah ORGANIK dan juga
ANORGANIK
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Selain dari dua tema utama yang tadi, penulis dan
kelompok juga ikut membantu dalam beberapa kegiatan warga
seperti:
1. Ikut serta dalam kegiatan Takbir Keliling yang jatuh
pada tanggal 11 Agustus 2019
2. Ikut serta dalam persiapan untuk menyambut hari
kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 dan 19
Agustus 2019 yang ditutup dengan jalan sehat desa
pada tanggal 25 Agustus 2019
3. Ikut serta dalam penggambilan Sampah Kering di
rumah- rumah warga pada hari Minggu 22 september
2019
Terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh perangkat
Desa dan juga semua warga Desa Randegan yang telah
mendukung kelancaran kegiatan kami, karena tanpa dukungan,
kegiatan kami ini tidak akan berjalan dengan lancar dan baik
selama dua bulan kegiatan KKN-T kami di Desa Randegan
yaitu tanggal 1 Agustus s/d 6 Oktober 2019.
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PENGAPLIKASIAN DAN PENDAYAGUNAAN ILMU
Nashir Syaifulloh
151020200058 (Teknik Mesin / Sains dan Teknologi)
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah pengaplikasian
secara menyeluruh dibidang disiplin ilmu pengetahuan dari
teori-teori yang dimiliki kedalam sebuah wujud nyata
pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya Kuliah Kerja
Nyata (KKN) mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan
dan mendayagunakan ilmu yang sudah didapat di bangku
perkuliahan ke dalam kehidupan nyta di tengah-tengah
kehidupan masyarakat. Mahasiswa diharapkan mampu
beradaptasi dan berinteraksi sosial dengan masyarakat
sehingga diharapkan mampu membantu menyelesaikan
masalah-masalah yang terjadi dimasyarakat.
Di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo terdapat
beberapa macama KKN yang di tawarkan kepada
mahasiswanya. Macam-macam KKN tersebut yaitu KKN
Pencerahan dan KKN Terpadu. Bedanya dari kedua program
tersebut adalah waktu pelaksanaannya. Dan pada kesempatan
ini pula saya mengambil program KKN Terpadu yang
deadline waktunya 2 bulan dari bulan Agustus 2018 hingga
Oktober 2018. Dalam kegiatan KKN ini, mahasiswa
diharuskan untuk melakukan semua tugas yang merupakan
kegiatan akademik dalam wujud kegiatan langsung oleh
mahasiswa di lingkungan masyarakat datau lembagai.
Sehingga
mahasiswa
dapat
meningkatkan
dan
mengembangkan profesionalitasnya untuk memperbaharui dan
mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik.
Kegiatan penelitian mahasiswa ialah meneliti dan
merumuskan masalah yang kompleks, serta menelaah potensi
dan kelemahan yang ada dalam masyarakat maupun sekolah.
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Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
sekarang
ini,
mahasiswa
dituntut
untuk
mampu
mengimplementasikan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi agar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena
itu, ilmu-ilmu yang didapat secara teori di perguruan tinggi
diharapkan dapat diaplikasikan di lapangan, mengingat ilmu
pengetahuan secara teori saja belum mampu untuk
memberikan gambaran yang nyata apabila belum
diaplikasikan di lapangan.
Program Kerja KKN Terpadu 2018, kami kelompok
30 ini terfokus di Desa Randegan, karena program kerja kami
yang bertujuan untuk membangun Sistem Informasi
Perpustakaan (SIP) SD Muhammadiyah 11 Randegan serta
bank sampah Berkah Abadi.
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BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
Dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat di Desa
Randegan, Tanggulangin, Sidoarjo Tahun 2019 kami
telah melaksanakan beberapa kegiatan yang
merupakan pelaksanaan Program kerja kami yakni :
1. Sosialisasi
“Edukasi
Lingkungan
dan
Pengolahanan Sampah”pada tanggal 26 September
2019. Dalam program tersebut, target sasarannya
adalah siswa kelas 4,5, dan 6 SD Muhammadiyah
11 Randegan. Dalam kegiatan tersebut kami
mengadakan sosialisasi mulai dari pengenalan
sampah, pemilahan berdasarkan kategori, hingga
pemanfaatannya. Tujuan kegiatan ini diharapkan
dapat mengurangi penggunaan sampah yang dapat
berdampak buruk terhadap lingkungan dimulai dari
sedini mungkin.
2. Launching dan sosialisasi aplikasi Sistem Informasi
Perpustakaan pada tanggal 5 Oktober 2019,
dihadiri para wali murid, Komite sekolah, serta
Kepala Sekolah beserta staf SD Muhammadiyah 11
Randegan. Dengan adanya Sistem Informasi
Perpustakaan ini diharapkan bisa mempermudah
petugas perpustakaan dalam memanajemen
perpustakaan serta memudahkan wali murid
mengakses data ketersediaan koleksi buku
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perpustakaan sekolah ini
kebutuhan literasi anaknya.

untuk

memenuhi

2. Saran
1. Untuk Masyarakat
a. Program-program yang telah dilaksanakan oleh
para mahasiswa KKN UMSIDA 2019 hendaknya
dapat diteruskan dan dikembangkan untuk
kebermanfaatan masyarakat setempat.
b. Perlu diubah persepsi masyarakat bahwa
kewajiban mahasiswa KKN adalah sebagai
penyandang dana dan pelaksana saja, tetapi
mahasiswa KKN sebagai motivator dan inovator
di lingkungan masyarakat lokasi KKN.
2. Untuk Mahasiswa KKN Berikutnya
a. Mahasiswa hendaknya mempersiapkan diri
dengan niat tulus untuk mengabdi pada
masyarakat dan dengan semangat sebagai agen
pembawa perubahan.
b. Pada tahap perencanaan program hendaknya
mahasiswa berkomunikasi sebaik mungkin
dengan pihak-pihak terkait. Sehingga tidak terjadi
kesalahpahaman dan terlaksana program kerja
yang efektif dan efisien.
c. Dalam pelaksanaan KKN, mahasiswa hendaknya
bukan sebagai pelaksana saja, tetapi hendaknya
lebih ditekankan sebagai kreator, motivator, dan
inovator.
d. Kuliah Kerja Nyata (KKN) hendaknya benarbenar dijadikan sebagai pengalaman hidup
bermasyarakat, yang nantinya dapat digunakan
sebagai bekal hidup bermasyarakat yang
sebenarnya.
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4.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1. Rekomendasi
a. Kepada Panitia KKN UMSIDA 2019
- Memperbaiki materi buku panduan umum KKN
yang didalamnya terdapat beberapa kesalahan
penulisan dan ketidaksesuaian dengan informasi dari
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) terkait
pelaksanaan KKN dan format penulisan laporan
KKN.
- Desa Randegan dijadikan tempat KKN Umsida di
waktu yang akan datang, karena dukungan perangkat
desa dan masyarakat yang baik.
b. Kepada Pemerintah Desa Randegan
- Hendaknya lebih meningkatkan peran serta serta
dukungan untuk mengembangkan dan lebih
memberdayakan Bank Sampah “BERKAH ABADI”
milik warga RT 08 Desa Randegan, salah satunya
melalui peningkatan status menjadi berbadan hukum
koperasi dan senantiasa berusaha kebermanfaatannya
bisa dirasakan oleh seluruh warga desa Randegan.
- Senantiasa membangun kerjasama dengan UMSIDA
dalam segala aspek sebagai sebuah kerjasama yang
saling menguntungkan sesuai dengan tugas dan
fungsi masing-masing
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2. Tindak Lanjut
Dalam usaha menindaklanjuti pelaksanaan KKN-T
UMSIDA 2019 di Desa Randegan, hal-hal yang perlu
diperhatikan antara lain :
a. Persoalan yang perlu ditindaklanjuti :
Sistem
Informasi
Perpustakaan
Muhammadiyah 11 Randegan masih
lengkap secara fitur dan fungsi

SD
belum

b. Langkah Kongkrit :
Tim KKNT UMSIDA 2019 Kelompok 30 akan
terus menjalin kerjasama pasca pelaksanaan KKN
dengan SD Muhammadiyah 11 Randegan
c. Yang menindaklanjuti :
Tim KKNT UMSIDA 2019 Kelompok 30
bekerjasama dengan kampus, serta akan
dilanjutkan oleh tim KKN UMSIDA selanjutnya.
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