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Kata 

Pengantar 
 

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan  puji  kepada  allah  SWT.  

Karena atas segala berkah dan hidayah-Nya yang telah  memberi  kami  

kelancaran.  Mulai  awal pelaksanaan, berbagai kegiatan hingga pada akhir 

penulisan laporan akhir KKN-P Pencerahan di Desa Belik Kecamatan 

Trawas, Kabupaten Mojokerto Universitas Muhammadiyah Sidoarjo pada 

periode 2020 ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Mahasiswa sebagai ujung tombak pelaksanaan Catur Dharma 

Penguruan Tinggi tidak dapat lepas dari  segala  kegiatan  kemasyarakat.  

Salah  satu  dharma yang wajib untuk dijalankan adalah “Pengabdian Kepada 

Masyarakat”. Demi menjalankan dharma tersebut, Universitas sebagai wadah 

civitas akademik menggalakkan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai 

aplikasi pengabdian mahasiswa terhadap masyarakat. 

Kegiatan KKN-P Pencerahan ini dilaksanakan pada tanggal 21Januari–

23 Februari 2020 dengan menyesuaikan  program  kerja  yang  telah   

tersusun.Desa Belik, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto menjadi 

tempat pelaksanaannya. Pelaksanaan KKN-P Pencerahan direalisasikan 

dalam bentuk kegiatan yang relevan dibantu dengan perangkat desa,warga 

dan karang taruna setempat. 

Di dalam laporan  akhir  ini,  semua  program  kerja  yang  telah  

dilaksanakan dari tahap permasalahan yang ada di Desa Belik, perencanaan, 

hingga jadwal pelaksanaan dari kegiatan tersebut. Namun, perlu juga disa-

dari bahwa dalam penulisan  ini  tentunya  terdapat  kekurangan-kekurangan  

yang secara manusiawi tidak mampu kami benarkan, hal ini tentu menjadi 

inspirasi bagi generasi berikutnya untuk terus melakukan perbaikan. 

Dalam proses penyusunan dalam penyelesaian laporan akhir ini kami 

tidak lepas dari bantuan dan bimbingan banyak pihak yang terkait dan ikut 

turut serta memberikan motivasi, petunjuk, serta bimbingan dari berbagai 

pihak. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada: 

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

Sidoarjo; 
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2. Bapak Dr. Sigit Hermawan, S.E., M.Si., Drektur DRPM Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo; 

3. Bapak Rohman Dijaya, S.Kom. M.Kom., Ketua Panitia Penyelenggara 

kegiatan KKN Pencerahan 2020 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo; 

4. Bapak Ghozalin Rusyid Affandi, S.Psi., M.A., selaku pemonev kegiatan 

KKN-P Pencerahan 2020; 

5. Bapak Ahmad Nurefendi Fradana, M.Pd., dosen pembimbing lapangan 

yang telah memberikan serta arahan penuh selama KKN; 

6. Bapak Morsidi, Kepala Desa Belik beserta segenap perangkat desa yang 

memberikan tempat, bantuan, dan dukungan kepada kami untuk melak-

sanakan program KKN-P Pencerahan di daerah pemerintahannya; 

7. Seluruh warga Desa Belik sebagai komponen pendukung terbesar dalam 

menyukseskan kegiatan Kuliah KerjaNyata; dan  

 

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini memperoleh dukungan sepenuhnya 

dari keluarga dan warga Desa Belik. Sehingga tidak lupa kami sampaikan 

terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam 

membantu pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini serta penulisan  

laporan akhir KKN ini. Akhirnya, untuk memperoleh perbaikan mengharap-

kan kami selaku peserta Kuliah Kerja Nyata Pencerahan Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo mengharap masukan, saran serta  nasihat  yang  

mendukung  dan  membangun. Semoga  laporan ini bermanfaat bagi semua 

pihak yang berkempentingan—khususnya bagi pembaca umumnya. 

 

Sidoarjo, Februari 2020 

Penyusun 
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Bab I 
        Pendahuluan 

 

1.1 Analisis Permasalahan 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pengabdian 

kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk 

kegiatan catur dharma  perguruan  tinggi.  Kuliah  kerja  nyata  (KKN)  adalah 

salah satu bagian dari kegiatan akademik yang bersifat sosial aplikatif, 

mahasiswa akan terjun langsung ke lingkungan  masyarakat  dan  menerapkan 

ilmu yang sudah didapatkan di perkuliahan sehingga ilmu yang diperoleh 

dapat  langsung dirasakan manfaatnya baik oleh mahasiswa maupun 

masyarakat. KKN merupakan suatu kegiatan yang dirasa penting baik bagi 

mahasiswa maupun bagi  masyarakat. Bagi  mahasiswa,  KKN  merupakan 

aktivitas  belajar  yang  dilakukan  lintas  keilmuan  dalam  menggali, 

menghayati dan mencari solusi masalah-masalah pembangunan masyarakat 

di pedesaan. Sedangkan bagi masyarakat desa, KKN diharapkan  dapat 

memberikan semangat baru untuk menggerakkan pembangunan desa. 

Desa Belik merupakan salah satu tempat mahasiswa untuk melakukan 

kegiatan KKN-P Pencerahan. Desa Belik terletak di Kecamatan Trawas 

Kabupaten Mojokerto yang luas. wilayahnya 461,30 ha. DesaBelik termasuk 

daerah yang berdekatan dengan area wisata, area kuliner dan area 

persawahan. Adanya peluang tersebut membuat penduduk Desa Belik 

memanfaatkannya dengan aktivitas pekerjaan sebagian besar sebagai petani. 

Desa Belik juga terdapat beberapa organisasi seperti Pembinaan 

Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna dan lain-lain. 

Dalam kegiatan KKNPencerahan pada periode Januari-Februari 2020 

ini mengulas beberapa bidang yaitu Bidang Perpustakaan, Penanaman Toga 

(obat-obatan), Taman Desa dan Seminar tentang Pengelolaan BUMDes.  

Memilih bidang ini karena hasil survey di Desa Belik adanya lahan yang 

belum dimanfaatkan oleh warga sekitar. Lahan tersebut letaknya sangat 

starategis untuk menjadi ikon yang menonjol untuk Desa dan kita memakai 

tanaman-tanaman toga sebagai pelengkap untuk memperindah taman yang 
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dibuat. Selain untuk memperindah tanaman toga juga bisa dimanfaatkan 

untuk obat-obatan dan juga sebagai bumbu dapur. 

Pemilihan program kerja Perpustakaan dikarenakan kita melihat adanya 

perpustakaan yang tidak terurus sehingga menggerakan kami untuk 

mengaktifkan kembali kegiatan diperpustakaan tersebut. Disisi lain penataan 

buku yang tidak tersusun dengan baik mengakibatkan kurangnya minat baca 

anak-anak di desa Belik. Perlengkapan dan tempat yang kurang memadai. 

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut kami mengalami banyak kendala 

dalam melaksanakan program kerja seperti: lambatnya respon dari Kepala 

Desa beserta perangkat desa, susahnya pencarian tanaman toga, serta cuaca 

yang kurang mendukung karena setiap ingin melakukan kegiatan seringkali 

terkendala dengan hujan. 

Setelah pelaksanaan kegiatan KKN-P kami berharap agar setiap 

program yang terealisasi di DesaBelik dapat menumbuhkan semangat warga 

DesaBelik untuk semakin mempererat tali persaudaraan dan  

dapatmeneruskan  program yang telah kami jalankan dalam pembuatan  

Taman Desa. Dan semoga sesuatu yang kami tinggalkan di DesaBelik dapat 

bermanfaat bagi masyarakatsekitar khususnya Desa Belik Kecamatan Trawas 

Kabupaten Mojokerto. 

 

Bidang Kesehatan  

Tingkat kesadaran untuk hidup sehat dan bagaimana mereka untuk 

mempertahankan serta memelihara kebersihan lingkungan disekitar rata-rata 

sudah ada, tetapi untuk mensosialisasi nya tidak mudah. Hal ini dapat teratasi 

dengan menggalakkan kegiatan kerja bakti  membersihkan lingkungan 

disekitar rumah masing-masing warga, sehingga kebersihan rumah dan 

kesehatan lingkungan dapat terjaga.   

 

Bidang Ekonomi  

Secara umum, kegiatan ekonomi di Desa Belik sudah cukup baik. 

Mayoritas masyarakat desa Belik bekerja sebagai petani, buruh tani, 

karyawan, pedagang dan jasa lainnya. Namun perberdayaan sumber daya 

manusia dan sumber daya alamnya yang belum terlalu optimal, sehingga 

salah satu program yang dilakukan adalah mengadakan penyuluhan di bidang 
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pertanian atau pemasaran sehingga masyarakat dapat menyadari dan 

mengembangkan sumber daya lokal yang ada secara maksimal.  

 

Bidang Lingkungan  

Dalam bidang lingkungan, permasalahan yang muncul yaitu masyarakat 

di desa Belik tidak memiliki sarana dan prasarana dalam hal membuang 

sampah. Tidak adanya tempat pembuangan sampah atau TPS menjadi kedala 

utama dalam hal kebersihan lingkungan di Desa. Pada tahap pelaksanaan 

program lingkungan di Desa Belik, dari hasil observasi yaitu desa Belik 

sangat indah akan pemandangannya dan hasil mata pencahariannya juga 

sangat dominan dengan bertani. Masyarakat disana mempunyai lahan yang 

sangat luas. Persawahan yang mendukung untuk mata pencaharian dalam 

kehidupan sehari-hari, lahan yang seluas itu bahkan berhektarhektar untuk 

kepentingan mata pencaharaian masyarakat setempat. Tidak hanya itu desa 

Belik juga memiliki produk-produk desa yang unggul. Tetapi kekurangannya 

yaitu Masyarakat Desa Belik tidak mau mengolah Hasil Panen nya seerti 

Ketela Karena mindset mereka terlalu minim untuk memajukan dan 

mengembangkan minat berkemajuan.    

Permasalahan berikutnya yaitu, masyarakat disana terlalu individu dan 

sulit untuk diajak kerjasama dalam bidang usaha desa. Sebenarnya 

masyarakat disana berkeinginan untuk memiliki usaha yang bisa dimiliki 

bersama bagi desa. Lebih tepatnya yaitu BUMDES (Badan Usaha Milik 

Desa) yang sampai sekarang masih menjadi masalah prioritas desa. 

Masyarakat Belik ingin sekali mewujudkan usaha desa tersebut tetapi 

kendala-kendala yang ada membuat  para masyarakat resah sampai saat ini. 

Karena belum berjalan dengan sepenuhnya dalam desa Belik.  

Perkembangan dalam desa Belik sebenarnya kurang, maka dari itu tim 

KKN ditugaskan untuk menjalankan sebuah kegiatan-kegiatan di dalam desa 

Belik, tim KKN ingin sebaik-baiknya menjalankan dengan benar dan selalu 

menjaga nama desa Belik dengan baik. Intinya tim KKN tidak ingin merusak 

tetapi ingin mengembangkan dan membantu memajukan desa Belik.   
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1.2 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari KKN-P adalah sebagai berikut: 

 Membentuk kepribadian mahasiswa sebagai kader pembangunan dengan 

wawasan berfikir yang holistic-transformatif; 

 Memperdalam pengertian dan penghayatan mahasiswa tentang cara 

sberfikir dan bekerja secara interdisipliner; 

 Membina mahasiswa agar menjadi seorang inovator, motivator, dan 

problem solver; 

 Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk turut dalam 

pengembangan masyarakat. Membelajarkan mahasiswa untuk 

menghayati permasalahan masyarakat dalam konteks pembangunan dan 

aktif berkontribusi dalam upaya pengatasannya secara praktis mulai dari 

perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi program-program 

pengembangan dan pembangunan masyarakat; 

 Membina semangat pengabdian mahasiswa untuk turut terlibat secara 

aktif dalam memecahkan beragam persoalan masyarakat dengan didasari 

oleh nilai-nilai Islam yang berkemajuan; dan 

 Memberi motivasi kepada warga Desa Belik agar bisa menjadikan tempat 

wisata yang dapat di kelola BUMDes. 

 

Manfaat dari KKN-P adalah sebagai berikut: 

Bagi Mahasiswa  

 Meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap permasalahan yang 

dihadapi masyarakat dan mampu memecahkannya; 

 Melatih mahasiswa sebagai motivator dan problem solver; 

 Melalui kegiatan ini secara tidak langsung mahasiswa semakin akrab 

dengan warga Desa Belik; dan 

 Melatih mahasiswa untuk menjadi mandiri di setiap tantangan yang 

dialami. 

Bagi Masyarakat  

 Dapat memberikan perubahan-perubahan sosial ke arah yang lebih baik; 

 Masyarakat dapat masukan-masukan baru terhadap permasalahan-

permasalahan yang dihadapi; dan 

 Masyarakat memperoleh ilmu manfaat berkebun di lahan sekitar. 
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Bagi Perguruan Tinggi  

 Memperoleh umpan balik sebagai hasil integrasi mahasiswa dengan 

masyarakat sehingga kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

pembangunan; 

 Para dosen atau pengajar akan memperoleh berbagai pengalaman yang 

berharga dan menemukan berbagai masalah untuk pengembangan 

kegiatan penelitian; dan 

 Mempererat kerja sama antara lembaga Muhammadiyah dengan instansi 

lain dalam pelaksanaan pembangunan. 
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Bab II 
         Pelaksanaan Program 

         Kerja 
 

2.1 Capaian Program Kerja 

Selama kegiatan KKN berlangsung, tim KKN telah melaksanakan 

Empat program kerja, diantaranya: 

 

Perpustakaan Desa 

Perpustakaan sebagai sumber informasi harus dapat di manfaatkan oleh 

masyarakat umum dan pelajar sebaik-baiknya, maka perpustakaan sebagi 

pusat informasi di tuntut untuk cepat, lengkap, dan tepat guna dalam 

memberikan layanan kepada pembaca perpus yang mencari informasi. Kami 

mengembangkan perpustakaan desa Belik yang awalnya buku perpustakaan 

ada 350 buku, kita tambah 150 buku dari penggalangan atau donasi buku dari 

teman-teman KKN-P, ada yang dari pondok pesantren, ada yang dari 

tetangga dan juga dari teman dekat.   

 

 

Gambar 1. Buku Hasil Donasi/Penggalangan 
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Perjalanan ini kami rintis mulai awal dari menambah buku sampai 

menghias ruangan. Awalnya kami sedikit kesusahan untuk donasi buku 

karena menunggu kepastian dari pihak-pihak yang ingin menyumbangkan 

bukunya. Selang beberapa minggu kami telah mendapatkan donasi buku dari 

berbagai pihak. Setelah itu kami ada kendala dengan tempat perpustakaan 

yang ada di TPQ Desa Belik, yang membuat kami tidak bisa bebas 

berkreatifitas lebih dalam untuk mengubah ruangannya. Setelah itu kami 

tidak ambil pusing lagi karena tempat tidak bisa diubah maka kami hanya 

menambahkan gambar atau poster yang bisa menarik minat dan motivasi 

membaca para pengunjung. Kemudian kami membuat rak buku untuk 

diletakkan di ruang perpustakaan.   

 

 

Gambar 2. Kegiatan Penataan Perpustakaan   

 

Ada beberapa tujuan dan manfaat mahasiswa KKN mengembangkan 

perpustakaan desa: 

 Mahasiswa dapat memahami proses pengadaan, pengelolaan, dan 

pelayanan bahan pustaka; 

 Mahasiswa diberikan kesempatan supaya mendapatkan pengalaman 

nyata dalam mengklasifikasi teori pengolahan perpustakaan dan 

mengapliksikan ilmu tersebut pada waktu KKN; dan 

 Mahasiswa mampu membuat statistik pengunjung yang datang di 

perpustkaan. 

Program kerja perpustakaan bermanfaat untuk memperoleh 

keterampilan dan melaksanakan praktik nyata dalam siklus perpustakaan 

mulai dengan mengkoding buku, form peminjaman buku sampai pembuatan 
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website pengunjung perpustakaan serta mendaftarkan tempat perpustakaan  

yang tujuannya untuk menambah minat baca masyarakat. Penjelasannya 

antara lain:  

1. Mengkoding buku. Buku-buku ditata secara rasional dan disusun 

menggunakan basis decimal. Setiap kategori buku memiliki nomer 

kategori dan angka desimal di sebelah kanannya. Nomer-nomer ini 

diletakkan di punggung buku dan disebut dengan nomer panggil.  

Sistem ini terdiri dari 10 kelas yaitu:  

 100 – 259 Pengetahuan   

 259 – 274 Keagamaan   

 275 – 308 Kewirausahaan   

 309 – 363 Bahasa 

 364 – 421 Matematika 

 421 – 500 Kesenian  

2. Membuat form peminjaman buku. Form peminjaman terletak di balik 

sampul belakang buku. Gunanya untuk mencatat nama buku dan tanggal 

peminjaman buku. 

3. Pembuatan website pengunjung perpustakaan berguna untuk mengetahui 

siapa saja yang berkunjung ke perpustakaan di setiap harinya.  

 

 

Gambar 3.Menempelkan Poster diPerustakaan 

Di hari yang sama Rabu tanggal 31 Januari 2020, kami menempelkan 

beberapa poster di perpustakaan. Untuk Menghias perpustakaan dengan 

beberapa poster, yang bertujuan agar terlihat lebih rapi sehingga menarik 

minat membaca Anak-Anak Desa Belik. Kami memberi poster tentang 

pendidikan dan Keagamaan seperti: rambu-rambu lalu lintas, senjata adat, 
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pahlawan Indonesia, tarian adat,alat musik adat Indonesia, Suraat-Surat 

Pendek dan Doa-Doa Sholat dan Wudhu. 

 

Festival Lomba Mewarnai, Fashion Show, dan Lomba 

Pembacaan Do’a 

 

Gambar 4. Pelaksanaan program kerja festival Lomba ank TK 

 

Sabtu, 15 Febuari 2020 kami melaksanakan proker kami yaitu, lomba 

mewarnai, membaca doa dan fashion show. pada saat acara berlangsung kami 

tidak menghadapi kendala-kendala apapun karena persiapan yang lakukan 

sangat terperinci dan juga kami mendapatkan dukungan dari ibu guru dan 

juga wali murid .anak- anak TK juga sangat antusias terhadap kegiatan yang 

kami laksankan. Setelah  kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, teman-

teman merapikan dan membersikan tempat acara tersebut seperti semula. 
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Menanam Toga Bersama PKK dan Karang Taruna 

 

 

Gambar 5. Melakukan penanaman toga bersama ibu pkk 

 

Minggu, 16 Febuari 2020 kami menjalankan proker selanjutnya yaitu, 

melakukan penanaman tanaman toga dan senam pagi bersama ibu-ibu PKK, 

penanaman dilakukan setelah kita melaksanakan senam pagi yang dilakukan 

di depan posko, setelah senam kami langsung melakukan penanaman 

tanaman toga. Dalam kegiatan tersebut sangat di dukung oleh ibu-ibu PKK 

dan juga teman-teman dari karang taruna desa Belik. Dalam kegiatan itu ibu-

ibu PKK dan juga teman-teman dari karang taruna sangat antusias terhadap 

kegiatan yang kami adakan, sehingga kegiatan kami berjalan dengan lancar 

dan tanpa adanya hambatan apapun.  
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Pembuatan Kerajinan Dari Bambu 

 

 

Gambar 6. Pembuatan Meja untuk Taman Desa 

 

Minggu, 09 Februari 2020 kami melanjutkan kegiatan tanggal 06 

febuari 2020 yaitu,  pembuatan meja dan kursi yang terbuat dari bambu 

karena pada tanggal tersebut kegiatan belum 100% terselesaian maka dari itu 

teman-teman melanjutkan kegiatan pembuatan meja dan kursi. Teman-teman 

laki-laki mencari bambu dihutan bambu yang terletak di dusun jibru. Bambu 

tersebut digunakan untuk pembuatan pagar tanam desa . 

 

Produk 

 

 

Gambar 7. Taman Desa 
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Taman Desa yang kami beri sebutan “Taman Penuh Kenangan” tersebut 

merupakan sebagian kecil bentuk dari perealisasian program kerja terkait 

dengan Penanaman bersama Ibu PKK, yaitu Memperindah desa dengan 

membuat suatu taman yang dihiasi beraneka macam bunga. Proses 

pembangunan Taman Desa tersebut tak luput dari bantuan warga desa Desa, 

terutama dari pemuda karang tarunadusun Belik dan Jibru, yakni dusun yang 

nantinya menjadi tempat berdirinya wisata desa tersebut. Adapun proses 

pembangunan Taman Desa tersebut berlangsung kurang lebih selama dua 

minggu, yaitu sejak tanggal 06 Febuari 2020 hingga 16  Februari 2020. 

 

Senam Bersama Ibu-ibu Warga Desa Belik 

 

 

 

Kuliah Kerja Nyata bukan hanya sekedar menjalankan program kerja 

yang telah direncanakan. Interaksi yang baik dengan masyarakat juga harus 

tetap dilakukan. Pada hari minggu tanggal 16 Febuari 2020, sekitar pukul 

08.00 WIB dan bertempat di balai Dusun Jibru, kami mengikuti kegiatan 

senam bersama ibu-ibu warga desa Belik. Kegiatan senam bersama ini rutin 

dilaksanakan setiap hari Rabu dan Minggu. Kami pun mengikutnya dengan 

semangat. 
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Posyandu 

 

 

 

Foto tersebut merupakan dokumentasi dari beberapa anggota kelompok 

KKN-P Umsida desa Belik yang telah membantu Kegiatan Posyandu balita 

di Balai Desa Belik. Kegiatan Posyandu tersebut dilaksanakan pada hari 

senin, 10 Febuari 2020 sekitar pukul 09.00 WIB. Dalam kegiatan tersebut, 

kami telah membantu ibu-ibu kader Posyandu melakukan proses pencatatan 

untuk pemberian Vitamin A pada setiap anak yang berusia enam bulan hingga 

diatas enam puluh bulan. Namun sebelumnya, kami telah mendapat arahan 

dari kader Posyandu mengenai siapa saja yang harus mendapat Vitamin A, 

serta jenis Vitamin A mana yang harus diberikan. Kami turut senang dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan posyandu tersebut. Karena dengan adanya 

kegiatan tersebut, kami dapat memperkuat relasi kami dengan warga, 

terutama ibu-ibu desa Belik. 
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Bimbingan Belajar kepada Anak-anak SD 

 

 

Hampir setiap hari kami mengadakan bimbingan belajar di posko KKN 

yang bertempat di balai desa belik. Biasanya, bimbingan belajar dimulai pada 

sore hari atau sepulang anak-anak dari sekolah. Terkadang pula dilakukan 

ba’da maghrib. Kegiatan bimbel ini direspon anak-anak dengan baik. Hal ini 

dibuktikan dengan sangat antusias dan semangat belajar mereka yang tinggi. 

Meskipun cuaca sedang hujan, mereka tetap datang menemui kami untuk 

belajar.Hampir setiap hari mereka mendatangi posko KKN kami untuk 

menanyakan perihal tugas-tugas mereka dari sekolah. 
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Seminar tentang BUMDes 

 

 

 

Pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, kami mengadakan acara 

perpisahan dengan warga Belik yang dilaksanakan sekitar pukul 19.00 WIB 

bertempat di balai desa Belik. Acara ini dibuka dengan Seminar penyampaian 

materi tetang BUMDes sebagai motor penggerak perekonomian Desa, kesan 

dan pesan dari pihak perangkat desa dan karang taruna kepada kami. 

Begitupun sebaliknya, kami juga menyampaikan kesan dan pesan selama satu 

bulan melaksanakan kegiatan KKN di desa Belik. Sebagai penutup, kami 

Foto Bersama dengan perangkat, warga , dan juga teman-teman karang Tarun 

Dusun Belik dan Dusun Jibru. 

 

2.2 Dukungan dan Masalah-masalah yang Dihadapi 

Dukungan dari Desa Belik 

Memberikan penjelasan dan arahan terkait  seluk-beluk  Desa Belik dan 

memberikan dukungan kepada mahasiswa karena dengan Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) ini mahasiswa turut membantu Desadalam mengaktifan kembali 

perpustakaan, selain itu memberikan solusi ketika ada permasalahan 

saatdilapangan. 
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Dukungan dari SDN Belik 

Dalam proses program bimbingan belajar dan pembelajaran di SDN 

Belik kami tidak memiliki banyak kendala karena memiliki dukungan penuh 

dari pihak sekolah yaitu kepala sekolah, bapak dan ibu guru SDN Belik serta 

siswa-siswi yang begitu antusias dalam membantu dan berpartisipasi untuk 

kesuksesan progam bimbingan belajar dan pembelajaran di SDN Belik. 

 

Dukungan  dari Dosen Pembimbing Lapangan 

Dosen pembibing lapangan memberikan arahan dan dukungan terkait 

KKN di Desa Belik ini, menyemangati dan memberikan dukungan ketika 

berada di lapangan, memberikan solusi ketika ada permasalahan,  dan  

membimbing  bagaimana  proses dan tahapannya dari awal hingga selesai. 

 

Masalah-masalah yang  Masih Dijumpai 

Hambatan yang kami hadapi  dalam menjalankan program kerja KKN 

Pencerahan DesaBelik yaitu: 

 Dalam bidang program Perpustakaan Desa kami mengalami beberapa 

permasalahan dalam melaksanakan program kerja seperti: kurangnya 

tempat kosong untuk mendirikan perpustakaan desa, karena 

pembangunan di balai desa belum selesai sehingga buku perpustakaan 

yang kami dapat dari donasi kami ahlikan ke perpustakaan desa yang 

terletak di TPQ. Pengelolahan perpustakaan yang kurang maksimal 

karena pengelolah hanya bisa membuka perustakaan desa ketika TPQ di 

mulai atau ketika sore hari saja; 

 Dalam bidang program festival, kami mengalami beberapa permasalahan 

yang pertama kurangnya dukungan dari teman-teman karang taruna yang 

mana mereka tidak memberi kami masukan karenakan banyak dari 

mereka sibuk bekerja. Selain itu minimnya jumlah peserta lomba karena 

kita hanya mengajak sekolaha TK yang ada di desa Belik yang mana 

hanya ada satu TK di desa tersebut dan jumlah siswa-siswi yang tak begitu 

banyak; dan 

 Dalam bidang program membuat taman desa, kami mengalami kendala di 
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waktu pembuatan, yang mana kami melakukan penanaman di minggu 

terakhir, sehingga pembuatan taman belum selesai 100 %. Kami belum 

menemukan penjaga untuk merawat taman desa setelah kami tinggal. 
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Bab III 
Kesan di Desa Belik 

 

3.1 Pengenalan Tim KKN-P 2020 

Sebuah cerita dari segerombolan anak muda dari berbagai macam 

Fakultas yang diberi amanah dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

dengan bimbingan dari beliau Bapak Ahmad Nurefendi Fradana M.Pd. untuk 

melaksanakan pengabdian masyarakat tepatnya di Desa Belik, Kecamatan 

Trawas, Kabupaten Mojokerto, letak geografis tempat ini dikelilingi oleh 

persawahan para petani desa Belik.  Sebelum tim pengabdian masyarakat 

UMSIDA terjun ke desa, kami diberi bekal yang akan kita terapkan selama 

pengabdian didesa. Begitu proses pembekalan sudah selesai Tim KKN di beri 

waktu untuk datang ke lokasi yang sudah ditentukan oleh kampus untuk 

melihat situasi dan kondisi didesa Belik. Kami disambut dengan ramah oleh 

bapak/ibu perangkat desa untuk menanyakan potensi desa sebagaimana 

bahan untuk membuat program kerja selama Pengabdian Masyarakat. 

Beberapa hari kami kumpul untuk membahas program kerja yang akan kita 

lakukan, dan banyaknya usulan-usulan dari teman-teman KKN akhirnya kita 

menemukan titik temu dan disepakati secara mufakat. 

Awal mula pertemuan kami sangatlah pemalu bagi seseorang yang 

belum kenal dan dipertemukan untuk bertugas bersama-sama. Awalnya sih 

canggung mau mengawali pembicaraan saat membahas program kerja yang 

akan dilakukan disana. Sebelumnya saya kenalkan ketua kelompok KKN-P 

desa Belik yaitu bernama M Hanif Firmansyah dari Prodi Teknik Mesin, dia 

kami percayai sebagai ketua tim pengabdian masyarakat, latar belakang dia 

masih anggota aktif di organisasi Mapala.  

3.2 Pengabdian di Lereng Gunung Penanggungan 

Di malam hari dengan dinginnya angin dari luar kami tidur sambil 

menunggu datangnya pagi untuk melakukan aktifitas yang berbeda dari hari-

hari yang lalu. Menikmati indahnya pagi hari dari lereng gunung 

penanggungan sambil menikmati cuaca yang amat sejuk. Kami lalu bergegas 
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menuju pusat desa untuk melakukan sosisalisasi tentang program kerja yang 

akan kami lakukan didesa Belik. 

Setelah itu kami melihat siswa-siswi SDN Belik yang sedang istirahat 

setelah 2 jam mereka melakukan kegiatan belajar didalam kelas. Akhirnya 

tim pengabdian masyarakat langsung menuju ruang Kepala Sekolah SDN 

Belik untuk meminta izin agar kami diberi waktu mengajar di SD tersebut. 

Setelah kami keluar dari ruangan Kepala Sekolah, para siswa sudah 

menunggu kami diluar ruangan dan menanyakan “kapan kakak mengajar di 

kelas 4?” kata seorang siswa SDN Belik. 

Keesokan harinya tim pengabdian masyarakat berkunjung ke TK 

Dharma Wanita Persatuan Belik untuk meminta izin melakukan kegiatan 

belajar disetiap paginya, Alhasil kami diberi izin untuk melakukan kegiatan 

belajar mengajar dan melihat adik-adik TK A dan TK B yang lucu-lucu 

membuat kami semakin semangat untuk melakukan belajar. 

Seiring berjalannya waktu yang kami lalui, semakin dekat kami dengan 

warga sekitar dan membantu warga kerja bakti, mengikuti kegiatan rutinan 

warga, mengadakan bimbingan belajar untuk anak-anak sekolah. Sebagai tim 

pengabdian masyarakat kami sangat berterima kasih kepada warga sekitar, 

karena mengjarkan kami pentingnya saling membantu sesama makhluk 

hidup. 

Pada akhirnya di minggu terakhir kami mengadakan sejumlah kegiatan. 

Kegiatan pertama lomba yang diikuti oleh anak-anak TK yang lucu dan imut-

imut. Keesokan harinya kami mengundang para ibu-ibu PKK desa Belik 

untuk mengikuti kegiatan senam pagi dan dilanjut dengan penanaman 

tanaman toga, antusias ibu-ibu sangatlah ramai meskipun ada kendala yang 

harus dilalui. 

Pada tanggal 17 Februari 2020 tim Pengabdian Masyarakat UMSIDA 

mengadakan kegiatan Seminar dan sekalian penutupan didesa Belik. Dengan 

sangat berterima kasih kepada waga setempat sangat antusias datang ke acara 

Seminar tersebut, walaupun cuaca saat itu hujan yang lebat sehingga acara 

kami molor beberapa jam, tapi Alhamdulillah semuanya tidak akan berjalan 

lancar, bila kami tanpa didukungan dari masyarakat sekitar. 

Dan kami sangat berterima kasih kepada masyarakat dan tetangga 

sekitar posko, yang telah memberikan apapun yang membuat kami semakin 

kuat melaksanakan pengabdian ini selama 1 bulan. 
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3.3 Catatan Pengalaman Peserta 

Menjadi Bagian dari Mereka adalah Kesan yang 

Berharga 

Oleh: M Hanif Firmansyah 

Kesan yang saya dapat selama KKN-P berada di Desa Belik adalah saya 

merasa senang dengan kondisi di desa Belik karena kebanyakan masyarakat 

dan anak-anak kecil di desa Belik sangat ramah terhadap mahasiswa KKN-P 

yang berada di desa Belik. Pada saat kami mulai menjalankan program kerja 

bimbingan belajar banyak anak-anak kecil yang antusias dalam belajar 

bersama. Pada saat pembukaan perpustakaan di TPQ Babussalam banyak 

anak-anak desa Belik sangat bersemangat dalam mendatangi pembukaan 

perpustakaan tersebut. Dari antusias anak-anak tersebut membantu kami 

dalam menjalankan program kerja kami. 

Pesan yang ingin disampaikan yaitu berharap agar masyarakat untuk 

tetap terus meningkatkan solidaritas, situasi dan kondisi ke arah yang lebih 

baik agar Desa Belik semakin maju dalam mengembangkan potensi-potensi 

yang ada di Desa Belik. Sehingga Desa Belik dapat dikenal luas oleh 

masyarakat luas mengenai potensi-potensi yang dimilki oleh desa ini. 

Pengalaman Tak Terlupakan 

Oleh: Rizky Bayu Wardana 

Saya merasa senang dengan kondisi di desa Belik karenamasyarakat dan 

anak-anak di desa Belikmau menerima kami mahasiswa KKN-P yang berada 

di desa Belik. Pada saat kami mulai menjalankan program kerja bimbingan 

belajar banyak anak-anak kecil yang antusias dalam membaca. Pada saat 

pembukaan perpustakaan di TPQ Babussalam banyak anak-anak desa Belik 

sangat bersemangat untuk segera membaca di perpustakaan. Dari antusias 

anak-anak tersebut membantu kami dalam menjalankan program kerja kami. 

Pesan yang ingin disampaikan yaitu berharap agar masyarakat untuk 

tetap terus meningkatkan solidaritas, situasi dan kondisi ke arah yang lebih 

baik agar Desa Belik semakin maju dalam mengembangkan potensi-potensi 

yang ada di Desa Belik. Sehingga Desa Belik dapat dikenal luas oleh 

masyarakat luas mengenai potensi-potensi yang dimilki oleh desa ini. 
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Kebahagiaan yang Tak Ternilai 

Oleh: Rizal Nur Ramadhan 

Kesan yang saya dapat selama KKN-P berada diDesa Belik adalah saya 

merasa senang dengan kondisi di desa Belik karena kebanyakan masyarakat 

dan anak-anak kecil di desa Belik sangat ramah terhadapmahasiswa KKN-P 

yang berada di desa Belik. Pada saat kami mulai menjalankan program kerja 

bimbingan belajar banyak anak-anak kecil yang antusias dalam belajar 

bersama. Pada saat pembukaan perpustakaan di TPQ Babussalam banyak 

anak-anak desa Belik sangat bersemangat dalam mendatangi pembukaan 

perpustakaan tersebut. Dari antusias anak-anak tersebut membantu kami 

dalam menjalankan program kerja kami. 

Pesan yang ingin disampaikan yaitu berharap agar masyarakat untuk 

tetap terus meningkatkan solidaritas, situasi dan kondisi ke arah yang lebih 

baik agar Desa Belik semakin maju dalam mengembangkan potensi-potensi 

yang ada di Desa Belik. Sehingga Desa Belik dapat dikenal luas oleh 

masyarakat luas mengenai potensi-potensi yang dimilki oleh desa ini. 

Kuliah Kehidupan 

Oleh: Sony Ade Anggara  

Kesan yang saya dapat selama KKN-P berada diDesa Belik adalah saya 

merasa senang dengan kondisi di desa Belik karena kebanyakan masyarakat 

dan anak-anak kecil di desa Belik sangat ramah terhadapmahasiswa KKN-P 

yang berada di desa Belik. Pada saat kami mulai menjalankan program kerja 

bimbingan belajar banyak anak-anak kecil yang antusias dalam belajar 

bersama. Pada saat pembukaan perpustakaan di TPQ Babussalam banyak 

anak-anak desa Belikdan ibu – ibu yang menyambut dengan baik 

programkerja kita. 

Pesan yang ingin disampaikan yaitu berharap agar masyarakat untuk 

tetap terus meningkatkan kerja sama  ke arah yang lebih baik. Sehingga Desa 

Belik dapat dikenal luas oleh masyarakat luas mengenai potensi-potensi yang 

dimilki oleh desa tersebut. 
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Bahagia Bisa Menemani Mereka 

Oleh: Muhammad Ilham Rizkianto 

Kesan yang saya dapat selama KKN-P berada diDesa Belik adalah saya 

merasa senang dengan kondisi di desa Belikapalagi dengan masyarakatnya 

dan anak-anak kecil disini sangat ramah terhadapmahasiswa KKN-P yang 

berada di desa Belik. Pada saat kami mulai menjalankan program kerja 

bimbingan belajar banyak anak-anak kecil yang antusias dalam belajar 

bersama. Pada saat pembukaan perpustakaan di TPQ Babussalam banyak 

anak-anak desa Belik sangat bersemangat dalam mendatangi pembukaan 

perpustakaan tersebut. Dari antusias anak-anak tersebut membantu kami 

dalam menjalankan program kerja kami. 

Pesan yang ingin disampaikan yaitu harapan kami agar masyarakat 

lebih peduli terhadap lingkungan agar keindahan di desa ini dapat terjaga, 

serta terus meningkatkan solidaritas, dan situasi ke arah yang lebih baik agar 

Desa Belik semakin maju dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada 

di Desa Belik. Sehingga Desa Belik dapat dikenal luas oleh masyarakat luas 

mengenai potensi-potensi yang dada di desa belik. 

 

Pengalaman Tak Terlupakan 

Oleh: Nadianita Amelinda  

Kesan yang saya dapat selama KKN-P berada di Desa Belik adalah saya 

merasa bahagia dengan keadaan yang ada di desa Belik karena dengan adanya 

kedatangan kami sebagai mahasiswa , masyarakat lebih aktif dan sangat 

welcome terhadap kami.  

Pada saat kami mulai menjalankan program kerja bimbingan belajar 

banyak anak-anak kecil yang antusias dalam belajar bersama. Pada saat 

pembukaan perpustakaan di TPQ Babussalam banyak anak-anak desa Belik 

sangat bersemangat dalam mendatangi pembukaan perpustakaan tersebut. 

Dari antusias anak-anak tersebut membantu kami dalam menjalankan 

program kerja kami. 

Menumbuhkan kesadaran masyarakat khususnya para perangkat desa 

tentang pentingnya dan manfaat BUMDES untuk perekonomian desa, 

sehingga teman-teman KKN mengadakan seminar dengan tema “ 



Tim Pengabdian Masyarakat Umsida 2020 24 

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BUMDES SEBAGAI 

USAHA PENGGERAK PEREKONOMIAN DESA” yang mana dalam 

seminar tersebut para perangkat desa diajarkan mengenai potensi yang 

dimiliki Desa Belik dengan tujuan agar perangkat Desa Belik dapat 

menjalankan ataupun membangun BUMDES dengan menyadari dan 

memanfaatkan potensi-potensi desa sehingga dapat meningkatkan 

perekonomian desa yang berkemajuan.  

Pesan yang ingin disampaikan yaitu berharap agar masyarakat untuk 

tetap terus meningkatkan solidaritas, situasi dan kondisi ke arah yang lebih 

baik agar Desa Belik semakin maju dalam mengembangkan potensi-potensi 

yang ada di Desa Belik. Sehingga Desa Belik dapat dikenal luas oleh 

masyarakat luas mengenai potensi-potensi yang dimilki oleh desa ini. 

 

Sebuah Seni Belajar Hidup 

Oleh: Hardaning Prayacita 

Kesan saya selama mengikuti KKN-P didesa Belik yaitu saya merasa 

sangat antusias dan  nyaman karena warga desa belik ramah dan sangat 

menerima keberadaan mahasiswa KKN. Walupun mungkin ada beberapa 

kegiatan yang seharusnya melibatkan warga desa tetapi tidka berjalan dengan 

lancar karena adanya persetruan antara warga dari 2 dusun di desa 

belik.Tetapi banyak yang mensuport program kerja kita seperti mengajar di 

TK maupun SD, kita di trima dengan senang hati dan di berikan banyak 

waktu untuk bersosialisasi dengan siswa siswa di sana. 

Pesan yang ingin disampaikan yaitu semoga warga desa bellik lebih 

solid dan bisa melakukan kegiatan bersama walaupun berbeda dusun. Dan 

dapat mengembangan potensi alamnya sehingga Belik bisa memiliki 

ekowisata sendiri. 

 

Belajar Hidup Sesungguhnya 

Oleh: Dyan Ayu Mariyani 

Kesan saya selama mengikuti KKN-P didesa Belik adalah selama saya 

berada di Desa Belik saya merasa sangat nyaman karena warga desa belik 

sangat ramah dan sangat menerima keberadaan mahasiswa KKN . warga desa 
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belik membantu program kerja yang kami jalan kan dengan antusias, 

sehingga saat menjalankan program kerja tidak ada hambatan . selain itu saat 

melakukan salah satu program kerja yaitu mengajar di SD dan TK kepala 

sekolah menerima kami dengan baik, kami diberi kesempatan beberapa hari 

untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di SD maupun TK , murid-murid 

sangat antusias dengan keberadaan mahasiswa KKN . karena mereka 

menganggap metode pembelajaran yang kami berikan sangat menarik 

sehingga mereka tidak bosan saat pembelajaran berlangsung .  

Pesan yang ingin disampaikan yaitu berharap agar masyarakat untuk 

tetap terus meningkatkan solidaritas, situasi dan kondisi ke arah yang lebih 

baik agar Desa Belik semakin maju dalam mengembangkan potensi-potensi 

yang ada di Desa. Sehingga Desa Belik dapat dikenal luas oleh masyarakat 

luas mengenai potensi-potensi yang dimilki oleh desa ini. 

 

Kembali ke Alam 

Oleh: Kusnul Khuluqin Naini 

Kesan saya selama mengikuti KKN-P didesa Belik adalah saya merasa 

sangat takjub dengan keindahan alam yang ada di sekitar desa, yang mana di 

saya bisa melihat keindahan gunung setiap harinya. Masyarakat sekitar juga 

sangat ramah pada teman-teman KKN dan mendukung setiap program yang 

kami jalankan bahkan mereka bersedia meminjami alat dan pelengkapan 

yang dibutuhkan Team KKN, terkadang masyarakat memberi kami umbi-

umbian dan buah-buahan seperti ubi jalar, ketela, durian, rambutan dll. Tak 

lupa pula Program kami mengajar di sekolah SD maupun TK yang sangat di 

sambut hangat oleh teman-teman kecil kami siswa-siswi SDN Belik, Siswa-

siswi TK Belik dan para bapak dan ibu guru SD ataupun ibu guru TK. 

Hal yang paling menarik ketika teman-teman kecil kami sangat antusias 

dan bersemangat saat saya memberi Ice Breaking yang tidak jelas dan susah 

di ikuti mereka atau kerajinan yang bisa kami ajarkan kepada mereka tetapi 

mereka tetap bersemangat dan menghargai, itu merupakan pengalaman yang 

tak terlupakan mengingat itu pertama kali saya dalam mengajar anak SD. 

Pesan yang ingin disampaikan yaitu berharap agar masyarakat untuk 

tetap terus meningkatkan solidaritas, situasi dan kondisi ke arah yang lebih 

baik agar Desa Belik semakin maju dalam mengembangkan potensi-potensi 
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yang ada di Desa. Sehingga Desa Belik dapat dikenal luas oleh masyarakat 

luas mengenai potensi-potensi yang dimilki oleh desa ini. 

 

Kuliah di Alam 

Oleh: Nur Izza Narulita  

Kesan saya selama mengikuti KKN-P didesa Belik sangat senang sekali 

karena mungkin poin pertama yang saya suka adalah tempat tinggal kami 

selama KKN-P sangat strategis maksudnya dari belakang tempat tinggal 

langsung disuguhkan dengan keindahan alam yang benar-benar 

menakjubkan. Karena di SDA tidak ada seperti itu, cuaca nya yang begitu 

sejuk, penduduk desa yang sangat amat ramah sekali terhadap kita semua. 

Dari kegiatan KKN-P di desa Belik ini saya juga mendapatkan banyak 

pengalaman. Bagaimana berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana sikap 

kita terhadap perangkat desa disaat mendapatkan respon yang kurang baik 

dan juga bagaimana sikap kita dengan teman-teman KKN-P. 

Pesan yang ingin disampaikan yakniberharap agar masyarakat desa 

sendiri lebih mengetahui potensi apa yang ada di desa Belik ini. Sehingga 

dari potensi-potensi tersebut masyarakat bisa menjadikan desa lebih maju dan 

dapat dikenal lebih oleh masyarakat darimanapun. Masyarakat juga harus 

tetap menjaga keindahan desa dan juga tetap saling mendukung untuk 

membangun desa menjadi lebihbaik. 

 

Pengalaman Berharga 

Oleh: Erna Lia  

Kesan saya selama mengikuti KKN-P, di mulai dari survey untuk 

melihat dan mencari tempat tinggal yang akan saya tempati bersama rekan-

rekan KKN selama 1 bulan lamanya, saya merasa takjub dengan desa belik. 

Yang membuat saya takjub adalah saya akan menempati sebuah desa yang 

mana sekitaran lingkungan nya adalah yang menjadi impian saya untuk bisa 

menempati desa yang berbaur dengan alam yaitu di daerah pegunungan. 

Alhamdulillah saya di tempatkan di desa belik yang bertempat di daerah 

trawas yaitu di daerah Mojokerto yang tidak jauh dari pemandangan gunung 

penanggungan. 
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Setelah berangkat dan bertempat di desa belik alhamdulillah betah dan 

masyarakat di sana sangat ramah dan sangat menerima kami sebagai bagian 

dari warga desa belik, dan tidak jarang ada masyarakat yang memberi kami 

barupa makanan yang nantinya bisa kami olah sebagai makanan sehari-hari 

salah satunya adalah umbi-umbian, rambutan. Intinya kesan saya selama 

mengikuti KKN di desa belik yaitu sangat menyenangkan dan menjadi 

pengalaman yang tidak akan saya lupakan, dengan keadaan tempat yang 

begitu nyaman dan membuat saya merasa tenang dan rileks di tambah dengan 

rekan-rekan KKN saya yang sangat kompak menambah kenyamanan saya 

selama mengikuti kegiatan KKN.  

Pesan yang ingin saya sampaikan yaitu masyarakat dan para perangkat 

desa untuk tetap meningkatkan solidaritas dan semangat untuk membangun 

desa belik untuk bisa terus mengembangkan desa dan potensi yang ada di 

sekitarnya. Melihat adanya peluang untuk di kembangkan yaitu salah satunya 

adalah hutan bambu maka dari itu saya harap dengan di adakannya seminar 

tentang BUMDES, masyarakat maupun pengurus dan perangkat desa bisa 

lebih berkemajuan untuk mengelolah potensi yang ada. Dan tidak hanya dari 

hutan bamboo mungkin masyarakat juga bisa mengembangkan potensi dari 

penghasilan yang ada di desa yaitu dari hasil tani yang di dapat mereka juga 

bisa mengelolah menjadi sebuah produk yang mungkin sekarang banyak di 

minati oleh masyarakat luas.  

 

Kebahagiaan Sesungguhnya 

Oleh: Sylviana Indah Suciani 

Kesan yang saya dapat selama KKN-P berada di Desa Belik adalah saya 

merasa bahagia dengan keadaan yang ada di desa Belik karena dengan adanya 

kedatangan kami sebagai mahasiswa , masyarakat lebih aktif dan sangat 

welcome terhadap kami.  

Pada saat kami mulai menjalankan program kerja bimbingan belajar 

banyak anak-anak kecil yang antusias dalam belajar bersama. Pada saat 

pembukaan perpustakaan di TPQ Babussalam banyak anak-anak desa Belik 

sangat bersemangat dalam mendatangi pembukaan perpustakaan tersebut. 

Dari antusias anak-anak tersebut membantu kami dalam menjalankan 

program kerja kami. 
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Pesan yang ingin disampaikan yaitu berharap agar masyarakat untuk 

tetap terus meningkatkan solidaritas, situasi dan kondisi ke arah yang lebih 

baik agar Desa Belik semakin maju dalam mengembangkan potensi-potensi 

yang ada di Desa Belik. Sehingga Desa Belik dapat dikenal luas oleh 

masyarakat luas mengenai potensi-potensi yang dimilki oleh desa ini. 

 

Membaca Potensi Desa 

Oleh: Noviatus Sholihah 

Kesan saya selama mengikuti KKN-P didesa Belik adalah sangat 

senang. Karena selama mengikuti KKN-P di desa Belik setiap hari saya bisa 

melihat keindahan alam, pemandangan gunung yang sangat menakjubkan 

serta cuaca yang sangat segar. Ketika kami sampai disini kami disambut 

dengan baik oleh masyarakat. Masyarakat disini juga sangat ramah dan 

antusias dengan kegiata-kegiatan yang kami adakan. 

Salah satu kegiatan yang membuat saya kagum dengan masyarakat 

sekitar adalah penanaman tanaman toga. Masyarakat sangat antusias dengan 

kegiatan penanaman toga. Masyarakat saling membantu dan sangat senang 

ketika  melakukan penanaman tanaman toga. 

Dari kegiatan KKN-P di desa Belik ini saya juga mendapatkan banyak 

pengalaman. Bagaimana berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana sikap 

kita terhadap perangkat desa disaat mendapatkan respon yang kurang baik 

dan juga bagaimana sikap kita dengan teman-teman KKN-P. 

Pesan yang ingin disampaikan yaitu berharap agar masyarakatlebih 

mengetahui potensi apa yang ada di desa Belik ini. Sehingga dari potensi-

potensi tersebut masyarakat bisa menjadikan desa lebih maju dan dikenal 

oleh masyarakat luas. Masyarakat juga harus tetap menjaga keindahan desa 

dan juga tetap saling mendukung untuk membangun desa menjadi lebihi baik. 

 

Bahagia Telah Diterima 

Oleh: Nisa Kurnia Sari 

Kesan yang saya dapat selama KKN-P berada diDesa Belik adalah saya 

merasa senang dengan kondisi di desa Belik karenamasyarakat dan anak-anak 

di desa Belikdapat menerima kami mahasiswa KKN-P yang berada di desa 
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Belik. Pada saat kami mulai menjalankan program kerja bimbingan belajar 

banyak anak-anak kecil yang antusias dalam membaca. Pada saat pembukaan 

perpustakaan di TPQ Babussalam banyak anak-anak desa Belik sangat 

bersemangat untuk segera membaca di perpustakaan. Dari antusias anak-

anak tersebut membantu kami dalam menjalankan program kerja kami. 

Pesan yang ingin disampaikan yaitu berharap agar masyarakat untuk 

tetap terus meningkatkan solidaritas, situasi dan kondisi ke arah yang lebih 

baik agar Desa Belik semakin maju dalam mengembangkan potensi-potensi 

yang ada di Desa Belik. Sehingga Desa Belik dapat dikenal luas oleh 

masyarakat luas mengenai potensi-potensi yang dimilki oleh desa ini. 

 

Takjub Keindahan Alam 

Oleh: Kharisma Novia Devi 

Kesan saya selama mengikuti KKN-P didesa Belik adalah saya merasa 

sangat takjub dengan keindahan alam yang ada di sekitar desa, yang mana di 

saya bisa melihat keindahan gunung setiap harinya. Masyarakat sekitar juga 

sangat ramah pada teman-teman KKN dan mendukung setiap program yang 

kami jalankan bahkan mereka bersedia meminjami alat dan pelengkapan 

yang dibutuhkan Team KKN, terkadang masyarakat memberi kami umbi-

umbian dan buah-buahan seperti ubi jalar, ketela, durian, rambutan dll. 

Tak lupa pula Program kami mengajar di sekolah SD maupun TK yang 

sangat di sambut hangat oleh teman-teman kecil kami siswa-siswi SDN 

Belik, Siswa-siswi TK Belik dan para bapak dan ibu guru SD ataupun ibu 

guru TK. Hal yang paling menarik ketika teman-teman kecil kami sangat 

antusias dan bersemangat saat saya memberi Ice Breaking yang tidak jelas 

dan susah di ikuti mereka atau kerajinan yang bisa kami ajarkan kepada 

mereka tetapi mereka tetap bersemangat dan menghargai, itu merupakan 

pengalaman yang tak terlupakan mengingat itu pertama kali saya dalam 

mengajar anak SD. 

Pesan yang ingin saya sampaikan yaitu masyarakat dan para perangkat 

desa untuk tetap meningkatkan solidaritas dan bersemangat untuk mem-

bangun desa belik ke arah yang berkemajuan dalam mengembangkan 

potensi-potensi yang dimiliki oleh desa, sehingga Desa Belik dapat dikenal 

oleh masyarakat luas baik itu budaya, wisatanya. 
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Membaur Bersama Mereka 

Oleh: Ina Dwi Harmiyanti 

Syukur Alhamdulillah pada Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya 

kami dapat melaksanakan KKN-P di Desa Belik dengan lancar dan sesuai 

dengan apa yang telah direncakan—meskipun masih ada hambatan yang 

menentang kelompok kami, namun dengan persatuan tenaga dan fikiran, kita 

dapat melewati semua dengan lancar. Dengan adanya KKN-P saya 

mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman. Dan di sini saya dapat 

belajar bagaimana saatnya saya menjadi anak kecil, saatnya saya menjadi 

remaja dan ada saatnya saya harus belajar menjadi orang dewasa. 

Desa Belik merupakan desa yang hebat bagi saya, antusias masyarakat 

sangatlah besar, apalagi anak-anak sekolah yang sangat bersemangat untuk 

menggali ilmu, meskipun ilmu saya sedikit tapi dengan menyampaikan yang 

sedikit ini kepada mereka saya merasa sangat senang karena baru merasakan 

indahnya mengabdi. 

Namun, pada akhir pertemuan saya merasa takut kehilangan teman-

teman dan berat rasanya menghentakkan kaki saya untuk meninggalkan desa 

yang damai dan masih kental dengan budaya ini. Namun, apalah daya, kami 

hanyalah sebatas kuliah kerja nyata di sini. 

Jangan pernah lupakan perjuangan kita dalam mengabdi di Desa Belik. 

Bersenanglah karena hari-hari seperti ini akan kita rindukan. 

Harapan kami kepada Desa Belik, tetap menjaga budaya, persau-daraan, 

tetap bersemangat untuk membangun desa Belik dan tetap menge-nang kami 

meskipun kami di sini hanya dalam waktu yang singkat. 
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Bab IV 
Kesan Masyarakat Desa Belik 

4.1 Kesan Kepala Desa 

Kedatangan mahasiswa peserta KKN Pence-

rahan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo disam-

but dengan baik oleh kepala desa dan masyarakat 

desa Trawas pada umumnya. Adanya mahasiswa 

KKN Pencerahan UMSIDA bersama dengan pro-

gram kerja yang telah mereka jalankan sangat 

membantu masyarakat yang ada di desa kami. 

Disamping itu semua, kami segenap perangkat desa dan juga masyarakat 

ingin menyampaikan permintaan maaf apabila selama ini dalam pelaksanaan 

KKN mahasiswa UMSIDA terdapat perkataan atau perilaku kami yang 

kurang dan tidak berkenan serta kurangnya penyambutan yang barangkali 

kurang berkenan. 

Semoga ilmu serta pengalaman yang telah didapatkan selama mengikuti 

KKN di Desa Belik dapat diamalkan dan juga bermanfaat bagi orang lain. 

Semoga kesuksesan selalu mengiringi perjalanan kalian. Kami juga ingin 

menyampaikan terima kasih kepada Universitas Muhammdiyah Sidoarjo, 

karena telah mempercayakan desa kami ini sebagai tempat untuk KKN. Kami 

mewakili segenap perangkat desa dan masyarakat akan selalu menerima 

dengan tangan terbuka apabila pada tahun mendatang, desa kami ini dijadikan 

kembali sebagai tempat KKN. 

 

4.2 Kesan Ketua Tim Penggerak PKK 

Kami menyambut dengan senang hati ke-

datangan mahasiswa KKN Universitas Muham-

madiyah Sidoarjo. Terdapat kegiatan maha-

siswa KKN UMSIDA yang melibatkan ibu-ibu 

PKK, yaitu sosialisasi bagaimana memanfa-

atkan internet dengan sehat atau untuk hal yang 

berbau positif. Adanya sosialisasi tersebut pas-
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tinya sangat bermafaat bagi para ibu-ibu yang ada di desa kami, khususnya 

ibu-ibu PKK. Dengan adanya sosialisasi ter-sebut, ibu-ibu menjadi mengerti 

bagaimana menggunakan internet dengan bijak serta dapat mengantisipasi 

hal-hal negatif yang dapat muncul akibat penggunaan internet. Adanya 

sosialisasi tersebut juga membuat ibu-ibu tahu bagaimana cara mengontrol 

atau mengawasi anak-anak kecil mereka yang sudah terbiasa bermain ponsel. 

Agar tidak menggunakan ponsel untuk hal-hal yang berbau negatif ataupun 

untuk mencegah anak-anak agar tidak kecanduan dalam bermain ponsel. 

Untuk itu kami ingin menyampaikan terimakasih atas kegiatan 

sosialisasi yang diselenggarakan oleh mahasiswa KKN UMSIDA, semoga 

apa yang mahasiswa KKN lakukan dapat membantu para ibu untuk lebih 

bijak dalam menggunakan internet baik bagi kami ibu-ibu ataupun anak-anak 

kami. Semoga kegiatan KKN mahasiswa UMSIDA di desa Trawas ini 

berjalan lancar sampai akhir dan mendapatkan hasil yang baik, dan ilmu yang 

telah kalian dapatkan selama menempuh KKN ini agar dapat membawa 

manfaat di kemudian hari bagi kalian juga bagi orang disekitar kalian. 
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Bab V 
            Penutup 

 

4.1 Kesimpulan dan Saran 

Kuliah Kerja Nyata Pencerahan (KKN-P) Tahun 2020 Universitas 

Muham-madiyah Sidoarjo yang dilaksanakan di Desa Belik, Kecamatan 

Trawas, Kabupaten Mojokerto ini meliputi 2 bidang kegiatan, yaitu bidang  

perpustakaan, tanaman toga (obat-obatan), taman desa, dan seminar tentang 

BUMDes.  Secara  keseluruhan  program kerja yang dilaksanakan dan se-

mua kegiatan dapat berjalan dengan baik walaupun ada kegiatan yang dalam 

pelaksanaannya terdapat beberapa masalah teknis. Saran untuk  Desa Belik 

adalah agar selalu mening-katkan kerukunan dan gotong-royong antarsesama  

warga,  serta menambah kegiatan-kegiatan warga ke arah yang lebih baik 

lagi. 

 

4.2 Rekomendasi & Tindak Lanjut 

Setelah melaksanakan kegiatan KKN Pencerahan pada periode Januari 

- Februari 2020, kami memberikan rekomendasi  kepada  kampus  bahwa  

Desa Belik merupakan Desa yang layak untuk dilakukan kembali kegiatan 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) selanjutnya.  Sehingga  pada  kegiatan KKN  

selanjutnya, Desa Belik dapat dijadikan sebagai tempat mahasiswa melak-

sanakan kegiatan KKN. Kami juga memberikan rekomendasi kepada se-

luruh warga Desa Belik untuk menyadari pentingnya bersosialisasi dengan 

menjalin hubungan dan menjaga komunikasi yang baik antara warga, agar 

terciptanya suatu kerjasama untuk kemajuan Desa Belik. Kemudian, seluruh 

warga diharapkan dapat mengamati lingkungan sekitar untuk melihat potensi 

desa yang dimiliki Desa Belik, agar memunculkan ide-ide yang dapat 

dimanfaatkan sebagai keunggulan  dalam bidang pembangunan atau usaha 

desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa Belik. 

Seperti halnya kami membantu dalam gagasan ide berupa konsep 

pembangunan wisata Desa Belik dan dibantu para pemuda (karang taruna) 
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Desa Belik berhasil merealisasikan sebagian kecil yang terdapat pada konsep, 

yakni sebuah Hutan yang ditanami Bambu-Bambu dan juga sebagai tempat 

sakral yang biasaya dinamakan dengan sebutan “Hutan Bambu“ dan segera 

dibentuk dan didirikan BUMDes-nya (Badan Usaha Milik Desa) agar dapat 

dijadkan sebagai peluang meningkatkan Perekonomian Desa Belik. Sehingga 

kami berharap adanya konsep wisata dan Seminar tentang BUMDes sebagai 

motor penggerak perekonomian Desa ini dapat dijadikan motivasi oleh 

seluruh warga untuk melanjutkan pembangunan di bidang wisata dan 

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Desa Belik. 
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Lampiran 

 

Logbook Kegiatan 

No Tanggal Kegiatan 

1 21 Januari 2020 Catatan:  

1. Upacara pemberangkatan KKN-P di 

Kampus 1 Universitas Muhammadiyah. 

pada upacara pemberangkatan mahasiswa 

berkumpul di kampus 1 untuk mengkuti 

upacara. Setelah uacara berlangsung 

mahasiswa berangkat bersama 

menggunakan truk yang sudah disediakan 

oleh pihak kampus. 

 

Dokumen pendukung  
 

 
 

2 22 Januari 2020 Catatan:  

1. Penerimaan mahasiswa KKN-P  di Kantor 

Kecamatan Trawas. Pembukaan KKNP-

2020 diselenggarakan di Kantor 

Kecamatan Trawas dan diikuti oleh 

seluruh desa yang ada di kecamatan 

trawas pada tanggal 22 Januari 2020. 

2. Perkenalan perangkat desa di kantor 

kepala desa . perkenalan perangkat desa di 

kantor epala desa belik yang 
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diselenggarakan pada tanggal 22 januari 

2020 yang dihadiri oleh kepala desa, dan 

beberapa kepala dusun yang ada di Desa 

belik. Kepala desa menyambut kami 

dengan sangat baik . dan disana kami 

memperkenalkan diri dan membahas 

program kerja yang akan kami lakukan . 

 

Dokumen pendukung  
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3 23 Januari 2020 Catatan:  

1. Sosialisasi pengajuan surat kegiatan 

belajar mengajar di SDN Belik kepada 

kepala desa . kami melakukan sosialisasi 

kepada kepala desa untuk mengajukan 

surat kegiatan belajar di SDN Belik dan 

kepala desa menyetujui surat yang kami 

ajukan . 

2. Bertemu dengan kepala sekolah SDN 

Belik untuk mengajukan surat kegiatan 

belajar mengajar . kami bertemu kepala 

sekolah untuk memberikan surat 

pengantar untuk melakukan kegiatan 

belajar mengajar di SDN BELIK . 

kegiatan belajar mengajar dilakukan 

selama 3 minggu . dan kami memberikan 

materi, serta metode pembelajaran yang 

berbeda sehingga saat proses belajar 

mengajar berlangsung siswa tidak bosan 
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menerima pembelajaran . dan pada 

minggu terakhir kami akan memberikan 

keterampilan kepada siswa siswi .  

 

 

 

 

 

Dokumen pendukung  

 

 
 

 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Januari 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan:  

1. Bertemu dengan kepala desa untuk 

membahas BUMDES yang akan dijadikan 

program kerja . Sosialiasi bersama bapak 

kepala desa untuk membahas BUMDES 

di desa Belik dilakukan pada tanggal 24 

januari 2020 . pertemuan ini dilakukan 

pada siang hari, dan diawali dengan 

menjelaskan maksud dan tujuan kami .  
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2. Percobaan membuat klepon telo di posko . 

kami melakukan percobaan pembuatan 

klepon telo yang dilakukan pada tanggal 

24 Januari 2020 di posko KKN BELIK . 

kelompok KKN membuat inovasi baru 

pembuatan klepon dari ubi ungu , ubi 

ungu merupakan hasil panen warga desa 

belik . sehingga mahasiswa KKN 

melakukan percobaan untuk membuat 

klepon dari ubi ungu.  

3. Membersihkan masjid untuk persiapan 

sholat jum’at . perawatan masjid sebelum 

sholat jumat yang diselenggarakan pada 

hari jumat pada tanggal 24 januari 2020 . 

mahasiswa kkn belik memilih belik 

sebagai sasaran ebersihan karena masjid 

adalah tempat yang rutin digunaan untuk 

melakukan ibadah di setiap harinya, 

meskipun kondsi masjid masih layak 

diguanakan namun harus bersih dan rapi 

demi kenyamanan masyarakat . 

Dokumen pendukung  
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5 25 Januari 2020 Catatan:  

1. Pengambilan bibit tanaman bersama 

bapak kepala desa Belik. Pada tanggal 25 

januari 2020 kami bersama kelompok 

KKN mengambil bibit tanaman bersama 

bapak kepala desa di tegalan milik pak 

lurah . kami mengambil bibit tanaman 

toga seperti jahe, kunyit, temulawak dan 

kunci. Tanaman itu akan ditanam di depan 

posko KKN BELIK 2020 sebagai 

Tanaman Toga desa Belik.  

2. Sebelum mempersiapkan polybag untuk 

menanam bibit tanaman. Menggunakan 

Polyybag untuk menanam bibit tanaman 

merupakan salah satu tahap awal cara 

menanam bibit tanaman Toga. Tanaman 

Toga sangat bermanfaat bagi masyarakat 

khususnya untuk penyembuhan berbagai 

penyakit. Kami akan mencuci terlebih 

dahulu bibit yang akan kami tanam .  

Dokumen pendukung  
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6 26 Januari 2020 Catatan:  

1. Mencuci bibit tanaman yang akan 

ditanaman. Setelah mengambil beberapa 

tanaman toga di tegalan pak lurah. Kami 

mencuci bibit tanaman agar kami dapat 

mebedakan jenis-jenis tanaman yang akan 

ditanam. Setelah dicuci, tanaman toga 

dikeringkan.  

2. Melakukan kegiatan Mencampur pupuk 

kompos dengan tanah, pupuk kompos 

diberi oleh warga Jibru dan tanahnya kami 

ambil dari tegalan pak lurah. Setelah itu 

kami mencampurkan antara pupuk kompos 

dengan tanah yang telah kami ambil.   

3. Menanam bibit tanaman di dalam polybag 

dilakukan pada tanggal 26 Januari 2020 

pada hari Minggu progam kerja ini 

merupakan salah satu kegiatan yang dapat 

memberi banyak manfaat. Lahan kosong 
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yang ada di depan posko dijadikan taman 

desa oleh mahasiswa KKN desa Belik. 

Kegiatan ini diawali dengan memberihkan 

rumput-rumput liar yang ada disekitar 

posko. Kemudian menyiapkan polybag 

dan pupuk kompos . penanaman tanaman 

toga dilakukan dengan sangat antusias 

bersama kelompok KKN BELIK 2020 .  

Dokumen pendukung  

 

 

 

 
 

7 

 

 

27 Januari 2020 

 

 

Catatan:  

1. Mengikuti upacara bendera di SDN Belik. 

Pada tanggal 27 januari 2020 hari senin 
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kami melakukan kegiatan belajar mengajar 

di SDN Belik, sebelum itu kami datang 

lebih awal untuk membantu persiapan 

upacara bendera dan mengikuti upacara 

bendera . setelah upacara bendera kami 

memperkenalkan diri kepada kepala desa 

dan guru serta siswa siswi SDN BELIK .  

2. Perkenalan dengan siswa siswi dan bapak 

ibu guru SDN Belik . pada saat upacara 

benderah selesai bahasiswa KKN 

memperkenalkan diri kepada siswasiswi 

dan kepala sekolah serta guru setelah itu 

siswasiswi berbaris untuk beberi salam 

kepada bpk ibu guru dan mahasiswa KKN  

3. Mengikuti pembelajaran siswa SD Kelas 1 

2 dan 3 . kami membagi tetam teman 

menjadi 3 kelompok, kelompok pertama 

mengajar kelas 1 kelomok ke dua mengajar 

kelas 2 kelompok tiga mengajar kelas 3. 

Pada awal pembelajaran kami memberikan 

ice breaking dan permainan siswa dan 

siswi sangat antusias dengan kedatangan 

mahasiswa KKN karena mereka 

menganggap kami akan memberikan 

permainan yang seru. 

Dokumen pendukung  
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8 28 Januari 2020 Catatan:  

1. Perkenalan dengan siswa siswi dan ibu 

guru TK Dharmawanita Persatuan belik . 

kegiatan ini dilakukan pada tanggal 28 

januari 2020 pada hari selasa. Kami di 

sambut dengam baik oleh kepala sekolah 

dan guru. 

2. Mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

Setelah memperkenalkan diri kami 

mengajar TK A dan TK B siswa siswi 

sangat antusisas menyambut kedatangan 

kami. 

Dokumen pendukung  
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9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Januari 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan:  

1. Kegiatan belajar mengajar di TK 

Dharmawanita persatuan belik . kegiatan 

belajar mengajar di lakukan pada tanggal 

29 januari 2020 hari rabu kami 

memberikan ice brekeing yang berbeda 

dengan guru yang ada di TK dharmawanita 

yang ada di desa Belik selain itu teman 

teman juga mengajarkan membaca dan 

berhitung dengan metode pembelajaran 

yang baru. 

2. Melakukan kegiatan bimbingan belajar di 

posko . kegiatan bimbingan belajar geratis 

untuk SD di lakukan pada siang dan malam 

hari. Pada siang hari bimbingan belajar di 

lakukan di posko dan pada malam hari 

bimbingan belajar di lakukan di balai desa 

kegiatan ini adalah program kerja 

pendukung, umumnya sasaran yang jadi 

bimbingan belajar geratis yaitu anak anak 

yang duduk di kelas 1 – 6 sekolah dasar dan 

bertempat tinggal di lokasi pelaksanaan 

bimbingan belajar yaitu di posko 

mahasiswa dan balai desa. Informasi 

mengenai bimbingan belajar geratis di 

sampaikan mahasiswa KKN pada saat 

belajar di SD secara langsung. Ketertarikan 
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mereka terhadap informasi tersebut yang 

membuat mereka mengikuti dan memberi 

informasi kepada teman-teman yang lain.  

 

 

 

 

Dokumen pendukung  

 

 

 
 

10 30 Januari 2020 Catatan:  

1. Kegiatan bimbingan belajar di posko . 

Melakukan kegiatan bimbingan belajar di 

posko . kegiatan bimbingan belajar gratis 

untuk SD di lakukan pada siang dan malam 

hari. Pada siang hari bimbingan belajar di 

lakukan di posko dan pada malam hari 

bimbingan belajar di lakukan di balai desa 

kegiatan ini adalah program kerja 

pendukung, umumnya sasaran yang jadi 

bimbingan belajar geratis yaitu anak anak 

yang duduk di kelas 1 – 6 sekolah dasar dan 

bertempat tinggal di lokasi pelaksanaan 
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bimbingan belajar yaitu di posko 

mahasiswa dan balai desa. Informasi 

mengenai bimbingan belajar geratis di 

sampaikan mahasiswa KKN pada saat 

belajar di SD secara langsung. Ketertarikan 

mereka terhadap informasi tersebut yang 

membuat mereka mengikuti dan memberi 

informasi kepada teman-teman yang lain. 

2. Kegiatan bimbingan belajar di balai desa . 

Dokumen pendukung  

 

 

 
 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Januari 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan:  

1. Kegiatan membersihkan dan merapikan 

buku di perpustakaan desa . kegiatan ini 

dilakukan pada tangga 31 januari 2020 

karena sudah disiapkan tempat untuk 

membuat perpustakaan, kami datang untuk 

membersikan perpustakaan dan memilih 

buku-buku yang akan diletakan 

diperpustakaan kegiatan ini diikuti oleh 

seluruh mahasiswa KKN Belik 2020. 
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Seluruh mahasiswa sangat antusias untuk 

melakukan program kerja ini karena 

mereka menilai program kerja ini sangat 

bermanfaat bagi warga desa Belik terutama 

dusun jibru . dari kalangan anak-anak 

maupun orang dewasa dapat mengunjungi 

perpustakaan desa ini . khususnya bagi 

anak-anak sekolah dasar karena disana 

tersedia buku-buku paket dari kelas 1-6 

dan mereka dapat melaih kemampuan 

mereka dari soal-soal yang ada di buku itu 

.  

2. Kegiatan posyandu di balaidesa bersama 

ibu-ibu PKK. Kami ikut berpatisipasi 

mengikuti kegiatan posyandu yang ada 

dibalai desa. Kegiatan ini dilakukan pada 

tanggal 31 Januari 2020. Disana kami ikut 

membantu menimbang dan mencatat buku 

posyandu balita.  

Dokumen pendukung  
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12 1 Februari 2020 Catatan:  

1.  Melakukan kegiatan kerja bakti di dusun 

Jibru bersama warga sekitar . Dalam 

kegiatan ini kami melakukan kegiatan 

reboisasi bersama warga desa jibru 

khususnya. Kegiatan ini kami pahami 

bahwa warga jibru sangat menjaga 

kelestarian hutan bambu. Mereka 

meakukan kerja bakti seiap seminggu 

sekali sehingga hutan bambu tetap terjaga 

kelestariannya dan sangat bersih . selain itu 

pemandangan yang dilihat dari hutan 

bagun sangat indah dan menawan, karena 

hutan bambu terletak lebih atas dari 

pemukima warga.  

2. Melakukan kegiatan bimbingan belajar di 

posko. Kegiatan bimbingan belajar di 

posko. Melakukan kegiatan bimbingan 

belajar di posko . kegiatan bimbingan 

belajar gratis untuk SD di lakukan pada 

siang dan malam hari. Pada siang hari 

bimbingan belajar di lakukan di posko dan 

pada malam hari bimbingan belajar di 

lakukan di balai desa kegiatan ini adalah 

program kerja pendukung, umumnya 

sasaran yang jadi bimbingan belajar geratis 

yaitu anak anak yang duduk di kelas 1 – 6 
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sekolah dasar dan bertempat tinggal di 

lokasi pelaksanaan bimbingan belajar yaitu 

di posko mahasiswa dan balai desa. 

Informasi mengenai bimbingan belajar 

geratis di sampaikan mahasiswa KKN pada 

saat belajar di SD secara langsung. 

Ketertarikan mereka terhadap informasi 

tersebut yang membuat mereka mengikuti 

dan memberi informasi kepada teman-

teman yang lain. Melakukan kegiatan 

bimbingan belajar di balaidesa . dalam 

bimbingan belajar kelas 1 – 6 dimana 

kegiatan ini memberikan kesempatan 

kepada siswa umtuk belajar mengenai 

materi pembelajaran yang belum dipahami. 

3. Bapak Efendi selaku DPL desa belik 

berkunjung ke posko kami untuk 

menanyakan perihal proker yang akan 

kami buat .  

Dokumen pendukung  
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13 2 Februari 2020  Catatan:  

1. Melakukan kegiatan senam pagi di depan 

posko . pada tanggal 2 februari 2020 kami 

melakukan senam bersama. Senam ini 

dilakukan pada pukul 6 pagi. Kegiatan ini 

bertujuan untuk mengisi waktu dipagi hari.  

2. Melakukan kegiatan kerja bakti di depan 

posko. Setelah senam pagi para mahasiswa 

KKN melakukan sarapan pagi setelah itu 

melakukan kegiatan kerja bakti didepan 

posko kegiatan ini diawali dengan 

membersikan rumput-rumput liar yang ada 

dihalaman posko. Setelah itu kami 

membentuk tat letak tamanan yang akan 

dijadikan taman desa. Sebagian mahasiswa 

membersika sampah-sampah yang ada 

dibelakang posko.   

3. Melakuan kegiatan kerja bakti di hutan 

bambu di dusun jibru . Dalam kegiatan ini 

kami melakukan kegiatan reboisasi 
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bersama warga desa jibru khususnya. 

Dalam kegiatan itu kami memahami bahwa 

warga jibru sangat menjaga kelestarian 

hutan bambu. 

 

 

 

Dokumen pendukung  

 

 

 

 
 

14 

 

 

 

3 Februari 2020  

 

Catatan:  

1. Seperti hari Senin biasanya kami 

mengikuti upacara pagi di SDN Belik dan 

melakukan aktifitas kegiatan belajar 

mengajar. Dan untuk tema yang kita buat 



Kami Diantara Mereka 55 

acuan untuk kegiatan belajar mengajar ini, 

kita melakukan permainan “mencari jejak” 

dengan tujuan untuk melatih konsentrasi 

dan ketangkasan para siswa. Dengan 

diberikan permainan ini, para siswa tidak 

bosan dengan  metode  pembelajaran kami. 

Pada siang hari kami melakukan 

bimbingan belajar untuk siswa SD kelas VI 

karena sebentar lagi siswa kelas VI akan 

menghadapi UASBN. Kami membahas 

contoh soal yang sering muncul di 

UASBN. 

Dokumen pendukung  

 

 

 
 

15 4 Februari 2020  Catatan:  

1. Melakukan kegiatan belajar dan bermain 

bersama adik-adik TK Dharmawanita. 

Kegiatan belajar dan bermain dimulai 

pukul 08.00 WIB. Adik-adik TK senang 

dengan kehadiran kami. Karena kami di 

dalam kelas tidak hanya belajar saja tetapi 
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juga melakukan kegiatan yang 

menyenangkan. Setelah mengajar TK 

kami melakukan pembibitan tanaman toga 

didepan posko untuk kegiatan penanaman 

tanaman toga bersama ibu-ibu PKK. Kita 

melakukan pembibitan tanaman toga ini 

bertujuan untuk mempermudah ibu-ibu 

PKK ketika akan melakukan penanaman. 

Pembibitan ini merupakan kegiatan 

lanjutan dari pembibitan pada tanggal 26 

Januari 2020 karena pada tanggal tersebut 

pembibitan belum selesai.Pada sore hari 

beberapa siswa SDN Belik berbondong-

bondong menuju posko kami untuk 

melakukan kegiatan bimbingan belajar. 

Menurut mereka kegiatan bimbingan 

belajar di posko kami sangat membantu 

mereka dalam belajar. Dan kami juga 

sangat senang bisa memberikan ilmu 

kepada adik-adik yang selalu semangat 

untuk belajar. Dilanjut dengan malam 

harinya kami menuju balai desa Belik 

untuk melakukan aktifitas rutin kami 

dengan mengadakan bimbingan belajar 

dengan siswa/siswi SD kelas I – VI. 

Disaat bimbingan belajar pada malam hari 

para orangtua siswa menunggu mereka 

belajar sampai selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumen pendukung  
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16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Februari 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan:  

1. Sepertihari-hari biasanya ketika pagi, 

kami disuguhkan dengan cuaca yang 

sejuk, langit yang biru, memakai jas 

merah maroon yang berjalan menuju 

sekolah. Dan tak lupa dengan apa tujuan 

kami kesekolah adalah memberikan 

permainan sambil belajar agar rasa bosan 

saat belajar hilang dan tetap semangat. Di 

waktu luang kami mengajak adik-adik 

menyanyikan lagu anak-anak yang 

biasanya kita dengar sehari-hari. Selesai 

kami mengajar di TK, kami bergegas 

mengganti jas merah maroon kami dengan 

pakaian biasa dan melanjutkan bimbingan 

belajar pada siang harinya. Disaat 

kegiatan bimbingan belajar, peserta KKN-

P berjenis kelamin laki-laki melakukan 

pengambilan bamboo di hutan bamboo 

yang akan di buat sesuatu yang menarik 

perhatian ditempat KKN-P desa Belik. 

Pada waktu itu kami berpikiran apa yang 
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akan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin 

dari pohon bamboo itu. Dan akhirnya 

kami sepakat untuk memperindah lahan 

posko yang sangat rugi  jika tidak 

dimanfaatkan sebaik mungkin. Pada sore 

hari hujan turun yang sangat lebat tidak 

melunturkan semangat kami untuk 

memperindah lahan kosong didepan 

posko kami. Pada malam harinya kami 

langsung bergegas menuju balaidesa 

untuk menyapa adik-adik yang selalu 

membuat kami semakin semangat untuk 

kegiatan bimbingan belajar yang kita buat 

setiap hari.  

Dokumen pendukung  

 

 

 
 

17 6 Februari 2020  Catatan:  

1. Dimusim hujan seperti ini melakukan 

kegiatan belajar kesekolah tidak membuat 

semangat kami luntur akan dingin nya 

suasana desa Belik pada pagi hari. Sembari 
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memakai jas merah maroon kami 

melangkahkan kaki untuk menuju SDN 

Belik dan melakukan kegiatan belajar. 

Didalam kelas kami melihat senyum dan 

tawa siswa/siswi yang menyambut 

kedatangan tim KKN-P 2020 itulah salah 

satu alasan kami semakin giat melakukan 

pembelajaran yang akan diterapkan kepada 

mereka. Saat itu kami melakukan metode 

pembelajaran yang sudah kami 

sosialisasikan kepada bapak/ibu guru yaitu 

kegiatan belajar dan bermain. Dan 

permainan yang akan kami terapkan pada 

hari ini adalah permainan “mencari jejak” 

yang diikuti oleh siswa/siswi kelas IV. Ya, 

tujuan kami melakukan permainan tersebut 

bertujuan agar menumbuhkan rasa kerja 

sama kepada satu tim. Kami bangga 

mempunyai murid-murid yang semangat 

menemukan jejak-jejak misterius yang 

telah kami rancang pada sebelumnya. 

Pelajaran untuk hari ini adalah sebagai 

menumbuhkan rasa kerjasama yang 

ditumbuhkan dalam sejakdini. 

2. Setelah kegiatan belajar dan bermain 

disekolah, kami melakukan project yang 

sudah kemarin kami sepakati untuk 

memperindah lahan kosong didepan 

posko. Dan untuk hari ini kami 

menyiapkan segala sesuatu yang akan 

dibutuhkan untuk memperindah lahan 

tersebut. Kami berbondong-bondong 

mengambil bamboo yang ada pada dusun 

Jibru. Setelah mengambil bahan-bahan 

yang dibutuhkan kami memulai merancang 

meja dan kursi yang sudah kami sepakati 
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sebelumnya. Sebagian anggota kami 

melanjutkan pembibitan tanaman toga 

yang belum selesai, dikarenakan tanaman 

toga yang akan kami tanam disini begitu 

banyak. Sampai sore hari kami terguyur 

hujan yang sangat lebat, membuat kami 

untuk menunda kegiatan hari ini. 

Dokumen pendukung  

 

 

 
 

18 7 Februari 2020  Catatan:  

1. Pagi hari yang cerah dan pemandangan 

yang begitu indah seakan kami tak ingin 

mengenangakan hari-hari yang sudah 

kami jalani selama KKN di desa Belik. 

Menghitung hari yang sudah kami lewati 

tepat dihari ke-18, kami diundang oleh 

bapak kepala desa Belik untuk menghadiri 

tasyakuran “Sumber Pethung Sewu” yang 

bertempat di dusun Jibru. Tasyakuran ini 

adalah kegiatan rutin setahun sekali di 
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dusun Jibru bertujuan agar kita harus 

selalu mensyukuri akan nikmat Tuhan 

yang telah memberikan sumber mata air 

untuk kebutuhan sehari-hari di dusun 

setempat. Setelah kegiatan tersebut kita 

diajak kerumah bapak kepala desa Belik, 

momen yang sangat baik untuk kami 

seakan-akan Tuhan memberikan rezeki 

yang sangat berlimpah kepadatim KKN 

desa Belik. Dan sekaligus kami 

bersosialisasi tentang penanaman yang 

akan kami lakukan. Pada siang hari kami 

menyiapkan segala sesuatu yang 

dibutuhkan untuk perlombaan. Pada 

malam harinya kami mengikuti kegiatan 

“terbangan” di dusun Belik yang 

melibatkan anggota laki-laki. 

Dokumen pendukung  

 

 

 
 

19 8 Februari 2020  Catatan:  
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1. Pagiku cerah ku matahari bersinar, ku 

gendong tas merah ku dipundak. Kami 

melakukan aktifitas setiap hari pagi yaitu 

belajar dan bermain di TK 

DHARMAWANITA PERSATUAN 

BELIK. Sebagian anggota kami 

melakukan sosialisasi kepada Dosen 

UMSIDA untuk menjadi pemateri 

seminar yang akan kami lakukan di desa 

Belik. Dan kami mengangkat topik yang 

akan dibuat seminar yaitu tentang 

BUMDes ( Badan Usaha Milik Desa ), 

yang kami temui adalah beliau Bapak 

Hasan Ubaidillah,.S.E,.M.M sebagai 

narasumber. Setelah menemui beliau kami 

langsung pergi kesebuah toko tanaman 

untuk membeli bunga-bunga yang akan 

ditanam didepan posko. Saat itu kami 

berpikiran membuat Taman DesaBelik, 

setelah bersosialisasi kepada kepala desa 

akhirnya beliau menyutujui kami 

membuat taman desa didepan posko. 

Siang harinya kami membersihkan lahan 

didepan posko kami untuk 

mempersiapkan membuat taman desa. 

Malam harinya kami melakukan evaluasi 

dan koordinasi selama kegiatan disini dan 

menyiapkan kegiatan yang akan datang.  

 

 

 

 

 

 

Dokumen pendukung  
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20 

 

 

 

 

 

 

 

9 Februari 2020  

 

 

 

 

 

 

Catatan:  

1. Sebelum melakukan kegiatan yang 

melelahkan di hari minggu kami 

melakukan senam bersama di depan 

posko. Agar saat melakukan kegatan 

tubuh kita akan fit dan lebih bersemangat . 

sebagian ada yang senam dan sebagian 

ada yang masak untuk sarapan TIM KKN-

P 2020 . setelah senam bersama kami 

makan bersama di posko . setelah makan 

selesai kami melakukan kerja bakti lagi di 

depan posko yaitu membuat kerajinan dari 

bambu yang sudah diambil dari hutan 

bambu . rencananya kami akan membuat 

meja dari bambu . 

 

 

Dokumen pendukung  
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21 

 

 

 

 

 

 

 

10 Februari 

2020  

 

 

 

 

 

 

Catatan:  

1. Mengikuti upacara bendera di SDN Belik . 

pada tanggal 27 januari 2020 hari senin 

kami melakukan kegiatan belajar mengajar 

di SDN BELIK , sebelum itu kami datang 

lebih awal untuk membantu persiapan 

upacara bendera dan mengikuti upacara 

bendera . setelah upacara bendera kami 

memperkenalkan diri kepada kepala desa 

dan guru serta siswa siswi SDN BELIK .  

2. Mengikuti pembelajaran siswa SD Kelas 1 

2 dan 3 . kami membagi tetam teman 

menjadi 3 kelompok, kelompok pertama 

mengajar kelas 1 kelomok ke dua 

mengajar kelas 2 kelompok tiga mengajar 

kelas 3. Pada awal pembelajaran kami 

memberikan ice breaking dan permainan 

siswa dan siswi sangat antusias dengan 

kedatangan mahasiswa KKN karena 
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mereka menganggap kami akan 

memberikan permainan yang seru. 

Dokumen pendukung  

 

 
 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Februari 

2020  

 

 

 

 

 

 

 

Catatan:  

1. Pada hari Selasa pagi pukul 07.00 WIB 

kami melakukan aktifitas yaitu belajar dan 

bermain di TK DHARMAWANITA 

PERSATUAN BELIK. Beberapa anggota 

kelompok mengajar di TK 

DHARMAWANITA PERSATUAN 

BELIK lalu setelah mengajar kami 

melakukan latihan doa dan fashion show 

untuk persiapan gebyar lomba. Lalu 

siangnya kami melakukan kegiatan 

mengambil bambu di hutan bamboo Belik 

yang digunakan untuk membuat Taman 

DesaBelik. Setelah itu malam hari nya kita 

mengadakan bimbingan belajar di Balai 

Desa, dan antusias para adik-adik 

mengikuti bimbingan belajar semakin hari 

semakin banyak membuat kami semakin 

semangat untuk mendidik anak-anak desa 

Belik.  

 

 

Dokumen pendukung  
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23 12 Februari 

2020 

Catatan: 

1. Pada hari Rabu pagipukul 07.00 WIB kami 

melakukan aktifitas yaitu mengajar dan 

bermain di TK DHARMAWANITA 

PERSATUAN BELIK. Kita beberapa 

anggota yang mengajar di TK kita bagi 

kelompok ada yang mengajar di luar kelas 

juga ada yang di dalam kelas, anggota yang 

mengajar di dalam kelas kita mengajarkan 

menggambar, membaca, mewarnai, yang 

di luar kelas anggota kita membuat 

permainan, lalu setelah selesai kita 

mengajar latihan untuk persiapan lomba 
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doa, fashion show. Setelah itu malamnya 

kita melakukan kegiatan diba’ kerumah 

bapak kades. Anggota yang lainnya 

melakukan bimbingan belajar di balai Desa 

Belik.  

Dokumen Pendukung 

 

 

 
 

24 13 Februari 

2020  

Catatan:  

1. Pada hari Kamis pagi pukul 07.00 WIB 

kami melakukan aktifitas mengajar di SDN 

Belik yaitu kita mengajar sebuah 

ketrampilan kepada anak-anak kelas 3 dan 

4 anak-anak sangat senang sekali 

mengikuti ketrampilan yang kita ajarkan 

kepada mereka. Setelah itu siang harinya 

kita mencari bibit tanaman bunga dan toga 

kedaerah kota Mojosari untuk 

mendapatkan bibit tanaman bunga dan toga 
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tersebut, setelah kami sampai di posko 

kami bersama-sama menanam bibit di 

depan posko kita ,kemudian kita 

mempunyai ide untuk membuat taman 

Desa Belik agar terlihat lebih indah dan 

menawan.  

2. Pada 13 februari 2020 tim monev datang 

untuk memastikan proker yang sudah kita 

buat apakah sudah berjalan dengan baik 

atau masih ada kendala . tim monev datang 

pukul 11 siang .  

Dokumen pendukung  
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25 14Februari 2020 Catatan: 

1. Pada hari Jumat pagi pukul 07.00 WIB 

kami melakukan aktifitas yaitu mengajar 

doa-doa dan fashion di TK 

DHARMAWANITA PERSATUAN 
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BELIK.Untuk persiapan lomba pada hari 

sabtu agar mereka lebih siap dan 

meningkatkan mental mereka untuk 

berkreatifitas di lomba tersebut.Lalu pada 

sore hari kita melakukan diskusi untuk 

mendekorasi sebuah panggung yang akan 

kita pakai untuk besok hari sabtu. Kita 

bersama-sama mendekorasi tempat di balai 

dusun jibru dan di bantu dengan kartar desa 

jibru sampai malam hari. 

 

 

 

 

 

 

Dokumen Pendukung 

 

 
 

26 Catatan:  
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15 Februari 

2020  

 

1. Pada hari Sabtu pagi pukul 06.00 WIB 

kami kebalai dusun jibru untuk 

mempersiapkan dan membuat empat 

lomba, dengan bersama kartar jibru , Guru 

dan semua anak TK bersama orang tuanya 

berkumpul di balai dusun untuk 

menyaksikan anaknya sedang melakukan 

lomba mewarnai,fashion show,dan doa. 

Sampai selesai lomba kita akan 

mengumumkan pemenang perlombaan 

yang diikuti oleh seluruh peserta,lalu 

berfoto ria bersama anak-anak lomba dan 

teman –teman kkn. Pada malam harinya 

kita evaluasi buat memastikan instruktur 

senam pada hari minggu pagi. 

 

Dokumen pendukung  

 

 

 
 

27 16Februari 2020 Catatan: 
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1. Pada hari Minggu pagi pukul 08.00 WIB 

kami melakukan aktifitas yaitu senam 

sehat jasmani,bersama ibu ibu pkk dan 

karang taruna desa belik dan jibru. Setelah 

kita senam semua peserta yang ikut senam 

pagi melakukan penanaman toga dan 

bunga di taman Desa Belik, Pada malam 

harinya mempersiapkan kegiatan seminar 

yang akan di lakukan pada tanggal 17 

Februari 2020 di balai Desa Belik sebagian 

anggota menyebarkan undangan seminar. 

 

 

 

 

 

Dokumen Pendukung 

 

 
 

28 17 Februari 

2020  

Catatan:  

1. Pada hari Senin pagi pukul 06.30 WIB 

kami mengikuti upacara di SDN Belik lalu 

sekalian kita memberikan penghargaan dan 

cindramata untuk SDN Desa Belik yang 

diterima langsung oleh kepala sekolah dan 

disaksikan seluruh anggota upacara serta 

guru-guru, kami mendatangi ke kelas 3 

untuk ICE Breaking untuk menyanyikan 
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lagu terimakasih kakak dan beberapa 

game.  

Dokumen Pendukung  

 

 
 

29 

 

 

 

 

 

 

18 Februari 

2020 

 

 

 

 

 

Catatan: 

1. Pada hari Selasa pagi pukul 07.00 WIB di 

TK DHARMAWANITA PERSATUAN 

BELIK. Kita melakukan penutupan TK 

dan membericindramata kepada kepala 

sekolah TK dan foto bersamaTK A dan TK 

B di depan kelas tercinta. Setelah kita foto 

bersama hasil fotonya kita cetak lalu di 

tempatkan di pigora dan kita taruh 

perkelas. Pada siang hari kami koordinasi 

bersama teman teman kkn persatuan 

Trawas untuk acara gebyar penutupan kkn 

kecamatan Trawas. 

Dokumen Pendukung 
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30 20 Februari 

2020  

Catatan:  

1. Pada hari Kamis pagi pukul 09.30 WIB 

sebagian teman-teman KKN mendekorasi 

Gedung yang akan digunakan untuk 

penutupan Gebyar KKN Kecamatan 

Trawas.  

Dokumen Pendukung  

 

31 21 Februari 

2020 

Catatan: 

1. Pada hari Jumat pagi pukul 08.00 WIB 

Teman-teman KKN mempersiapkan 

produk unggulan yang akan diperjual 

belikan di tempat gebyar KKN yang berada 

didesa Kesiman Kec. Trawas. Pada siang 

hari setelah sholat jumat teman-teman 

KKN seKecamatan Trawas mengikuti 

acara Gebyar sampai Selesai. 

Dokumen Pendukung 
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32 22 Februari 

2020 

Catatan:  

1. Pada hari sabtu pukul 19.00 WIB kami 

sekelompok mengunjungi rumah Bapak 

Lurah untuk berpamitan tetapi beliau ada 

halangan dan yang menemui kami yaitu 

Ibu Lurah dan memberikan Cindra mata 

kepada beliau.  

 

Dokumen Pendukung  
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Biodata Penulis 

Ahmad Nurefendi Fradana, M.Pd. 

Ahmad Nurefendi Fradana, M.Pd., dosen yang 

baik ini biasanya dipanggil Pak Fendi. Lahir di 

Bojonegoro, 25 Januari 1990. Dosen Bahasa Indonesia 

ini tinggal di Mutiara Citra Graha B3/7 Candi, Sidoarjo. 

Pak Fendi inilah yang selalu mendampingi dan 

membimbing kelompok kami dari awal sebelum 

kegiatan KKN hingga setelah kegiatan KKN. Dosen yang baik ini juga 

senantiasa mengunjungi kami di posko KKN, yaitu di desa Belik, Kecamatan 

Trawas. Perhatian, dukungan, dan motivasi selalu beliau berikan selama kami 

melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 

 

M. Hanif Firmansyah 

M. Hanif Firmansyah  biasanya teman-

teman memanggilnya Hanif. Saat ini Hanif 

duduk dibangku perguruan tinggi Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo. Ia sedang menem-

puh pendidikan S1 dengan mengambil ju-

rusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik. Hanif 

lahir di Kota Lamongan pada tanggal 02 Mei 

1997 dalam semangatnya menempuh ilmu Hanif memiliki motto hidup 

“Bergerak Untuk Melakukkan Perubahan”. 
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Kusnul Khuluqin Naini 

Kusnul Khuluqin Naini biasanya 

teman-teman memanggilnya Khuluq. 

Saat ini Khuluq duduk di bangku 

perguruan tinggi Universitas Muham-

madiyah Sidoarjo. Ia sedang menem-

puh pendidikan S1 dengan mengambil 

jurusan Adminitrasi Publik, Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Alamat 

rumahnya di  Ds. Sidomojo, RT.01 RW.02 Krian - Sidoarjo. Khuluq lahir di 

Kota Sidoarjopada tanggal 21 November 1998 dalam semangatnya 

menempuh ilmu khuluq memiliki motto hidup “Keputusan yang baik datang 

dari pengalaman.Pengalaman ada karena keputusan yang buruk”. 

 

Noviatus Sholihah 

Noviatus Sholihah biasanya teman-teman 

memanggilnya Novi. Saat ini Novi duduk 

dibangku perguruan tinggi Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo. Ia sedang 

menempuh pendidikan S1 dengan mengambil 

jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi , novi 

lahir di Kota Sampangpada tanggal 11 April 

1999 dalam semangatnya menempuh ilmu 

novi memiliki motto hidup “Be Better than 

Ever” 

 

Nisa Kurnia Sari 

Nisa Kurnia Sari, biasanya teman-teman memang-

gilnya Nisa. Saat ini ia duduk di bangku Universitas Mu-

hammadiyah Sidoarjo. Ia sedang menempuh pendidikan S1 

jurusan Psikologi. Nisa lahir di Bojonegoro pada 30 Juni 

1998. Dalam semangatnya menempuh ilmu Nisa memiliki 

motto hidup “live love laugh” 
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Sylviana Indah Suciani 

Sylviana Indah Sucianibiasanya teman-teman 

memanggilnya Sylvi. Saat ini sylvi duduk dibangku 

perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo. Ia sedang menempuh pendidikan S1 dengan 

mengambil jurusan PG- Paud, Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan,Sylvi lahir di Kota pada tanggal 15 

Januari 1999 dalam semangatnya menempuh ilmu 

Sylvi memiliki motto hidup “Hidup ini seperti 

sepeda, agar tetap seimbang kau harus terus 

bergerak”. 

 

Erna Lia 

Erna Liabiasanya teman-teman 

memanggilnya Erna. Saat ini Erna 

duduk dibangku perguruan tinggi 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 

Ia sedang menempuh pendidikan S1 

dengan mengambil jurusan Pendi-

dikan Agama Islam, Fakultas Pendi-

dikan Agama Islam, Erna lahir di Kota 

Gresikpada tanggal 24 Febuari 1999 

dalam semangatnya menempuh ilmu Erna memiliki motto hidup “jauhkan 

diri dari dendam. Biasakan diri untuk memaafkan”. 

 

Hardaning Prayacita 

Hardaning Pracita biasanya teman-

teman memanggilnya Cita. Saat ini Cita 

duduk dibangku perguruan tinggi Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo. Ia sedang 

menempuh pendidikan S1 dengan mengambil 

Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi, Cita lahir di Kota Banyuwangi pada 

tanggal 05 Febuari 1996 dalam semangatnya menempuh ilmu Cita memiliki 

motto hidup “if you want it, work for it”. 
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Muhammad Ilham Rizkianto 

Muhammad Ilham Rizkianto biasa-

nya teman-teman memanggilnya Ilham. 

Saat ini Ilham duduk dibangku perguruan 

tinggi Universitas Muhammadiyah Sido-

arjo. Ia sedang menempuh pendidikan S1 

dengan mengambil Jurusan Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan 

dan ilmu Pendidikan, Ilham lahir di Kota 

Sidoarjo pada tanggal 23 November 1998 

dalam semangatnya menempuh ilmu 

Ilham memiliki motto hidup “Pengalaman dan kegagalan akan membuat 

orang menjadi lebih bijak” 

 

Dyan Ayu Mariyani 

Dyan Ayu Mariyani biasa-

nya teman-teman memanggilnya 

Dyan. Saat ini Dyan duduk di 

bangku Universitas Muhammadi-

yah Sidoarjo. Ia sedang menem-

puh pendidikan S1 dengan 

mengambil Jurusan Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar Fakultas 

Keguruan dan ilmu Pendidikan, 

Ilham lahir di Kota Nganjuk pada 

tanggal 16 Agustus 1998 dalam semangatnya menempuh ilmu Dyan 

memiliki motto hidup“Telling the truth is a simple way to have  a peaceful 

life”. 
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Nadianita Amelinda 

Nadianita Amelinda biasanya teman-teman 

memanggilnya Nita. Saat ini Nita duduk dibangku 

perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo. Ia sedang menempuh pendidikan S1 dengan 

mengambil Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis, Nita lahir di Kota Sidoarjo pada tanggal 14 

Febuari 2000 dalam semangatnya menempuh ilmu 

Nita memiliki motto hidup"Learn from the mistakes in 

the past, try by using a different way, and always hope 

for a successful future" 

 

Sony Ade Anggara 

Sony Ade Anggara biasanya teman-

teman memanggilnya Sony. Saat ini Sony 

duduk dibangku perguruan tinggi Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo. Ia sedang menem-

puh pendidikan S1 dengan mengambil 

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis, Sony lahir di Kota Pasuruan pada 

tanggal 15 Januari 1999 dalam semangatnya 

menempuh ilmu Sony memiliki motto hidup. 

“Jadikan tantangan sebagai peluang untuk 

mecapai kesuksesan”. 
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Nur Izza Narulita 

Nur Izza Narulita biasanya teman-teman 

memanggilnya Lita. Saat ini Lita duduk di bangku 

perguruan tinggi Universitas Muham-madiyah 

Sidoarjo. Ia sedang menempuh pendi-dikan S1 

dengan mengambil Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, Lita lahir di Kota 

Tulungagung pada tanggal 24 April 1999 dalam 

semangatnya menempuh ilmu Lita memiliki 

motto hidup.”Do not try to be same, but be better” 

 

Rio Agung Permana 

Rio Agung Permana biasanya 

teman-teman memanggilnya Rio. 

Saat ini Rio duduk dibangku per-

guruan tinggi Universitas Muham-

madiyah Sidoarjo. Ia sedang me-

nempuh pendidikan S1 dengan 

mengambil Jurusan Ilmu Komu-

nikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Rio lahir di Kota Surabaya 

pada tanggal 10 Mei 1999 dalam 

semangatnya menempuh ilmu Rio memiliki motto hidup. “Do not wait. There 

will never be a    right time” 
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Rizal Nur Ramadhan 

Rizal Nur Ramadhan biasanya teman-teman 

memanggilnya Rizal. Saat ini Rizal duduk di 

bangku perguruan tinggi Universitas Muham 

madiyah Sidoarjo. Ia sedang menempuh pendi dikan 

S1 dengan mengambil Jurusan Teknik Infor matika 

Fakultas Teknik, Rizal lahir di Kota Surabaya pada 

tanggal 15 Oktober 1996 dalam semangatnya 

menempuh ilmu Rizal memiliki motto hidup.”ku 

tidak aneh, aku ini edisi terbatas” 

 

Rizky Bayu Wardana 

Rizky Bayu Wardana biasanya teman-teman memanggilnya Bayu. Saat 

ini Bayu duduk dibangku perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo. Ia sedang menempuh pen-didikan S1 dengan mengambil Ju-rusan 

Teknik Informatika Fakultas Teknik, 

Bayu lahir di Kota Sidoarjo pada 

tanggal 05 Januari 1999 dalam 

semangatnya menempuh ilmu Bayu 

memiliki motto hidup, “Berhenti 

berusaha keras untuk orang yang 

tidak perduli”. 
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Ina Dwi Harmiyanti 

Ina Dwi Harmiyanti biasanya teman-teman 

memanggilnya Ina. Saat ini Ina duduk dibangku 

perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo. Ia sedang menempuh pendidikan S1 

dengan mengambil Jurusan Pendidikan PGMI 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ina ahir 

di Kota Magetan pada tanggal 31 Desember 1998 

dalam semangatnya menempuh ilmu Ina memiliki 

motto hidup. “Hidup lah seakan  di remehkan 

orang yang tak menyukai dirimu”. 

 

Kharisma Novia Devi 

Kharisma Novia Devi 

biasanya teman-teman me-

manggilnya Risma. Saat ini 

Risma duduk dibangku per-

guruan tinggi Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo. Ia 

sedang menempuh pendi-

dikan S1 dengan mengambil 

Jurusan English Educationtas 

Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Risma lahir di Kota Jombang pada tanggal 20 November 1998 

dalam semangatnya menempuh ilmu Risma memiliki motto hidup.”Study 

Hard, Work hard, Pray hard, Effort Never Dies”. 
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