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Kata Pengantar 

 

Rasa syukur selalu tercurah kepada Allah SWT yang senantiasa 

melimpahkan rahmat, hidayah serta kesehatan, sehingga kami tim KKN-P 

dapat melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata Pencerahan (KKN-P) 2020 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di Desa Kesiman. Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) adalah program yang ditempuh oleh mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo merupakan perwujudan dari salah satu Catur 

Dharma Perguruan Tinggi, yaitu bermaksud memberikan pengalaman secara 

langsung baik fisik maupu mental kepada calon sarjana dengan terjun 

langsung bersama masyarakat dengan menerapkan ilmu jurusan masing-

masing. Didalam KKN-P 2020 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, lokasi 

kegiatan di Desa Kesiman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. 

Dalam topik buku kegiatan ini ialah kami mengembangkan olahan ketela 

yang mana mayoritas masyarakat Desa Kesiman adalah bertani dan 

berkebun. Sehingga kami berinovasi untuk membuat berbagai olahan dari 

ketela yang bisa digunakan sebagai produk unggulan desa Kesiman sendiri.  

Dalam proses pengerjaannya telah berlangsung sejak tanggal 21 januari – 23 

Februari 2020. Tak lupa pula kami berterima kasih kepada pihak-pihak yang 

terkait dalam penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata Pencerahan  

(KKN-P) ini. ucapan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. 

2. Orang Tua yang selalu memberikan dukungan dan semangat. 

3. Bapak Dr. Hidayatullah, M.Si., Selaku Rektor UMSIDA. 

4. Bapak Dr. Sigit Hermawan, S.E., M.Si., Selaku Direktur DRPM 

UMSIDA. 

5. Bapak Ahmad Nurefendi Fradana, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing 

Lapangan yang telah mendampingi dan memberikan bimbingan selama 

KKN serta selama pembuatan laporan. 

6. Bapak Ghozali Rusyid Affandi, s.Psi, MA., Selaku Monev KKN-

Pencerahan. 

7. Bapak Helmi Effendi, S., Selaku Kepala Desa Kesiman. 
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Bab I 

pendahuluan 
 

1.1 Analisa Permasalahan  

Kuliah kerja nyata (KKN) merupakan program tahunan yang dilakukan 

oleh setiap Perguruan Tinggi yang menerapkan Catur Dharma Perguruan 

Tinggi. Dengan diadakannya KKN diharapkan mahasiswa dapat membe-

rikan manfaat yang besar bagi masyarakat karena hasil yang diperoleh dari 

pelaksanaan KKN selama kurang lebih satu bulan. Dari KKN ini, mahasiswa 

mendapatkan pengalaman diluar kegiatan proses belajar mengajar di dalam 

kelas. Seperti halnya bagaimana cara hidup bermasyarakat, bagaimana cara 

bekerja sama antar tim dengan masyarakat desa, dan masih banyak lainnya. 

Dikarenakan dalam pelaksanaan KKN ini, telah melibatkan banyak elemen 

seperti Dosen Pembimbing Lapangan, masyarakat, perangkat desa, Kepala 

Desa beserta staf lainnya. 

Dengan dibuatnya buku ini, kami tim KKN berjumlahkan 17 orang dari 

berbagai lintas prodi, ditugaskan untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) di Desa Kesiman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Desa 

Kesiman ini termasuk dalam Kecamatan Trawas yang mana memiliki 3 

Dusun yakni Kesiman, Sumbersari, dan Kemlagi yang berada di 

sekelilingnya.  

Kami tim KKN telah melakukan survei sebelum pelaksanaan KKN 

dimulai. Kami pergi ke lokasi dengan tujuan agar mengetahui apa saja potensi 

yang dimiliki dan kendala apa saja yang dimiliki oleh Desa Kesiman. Setelah 

melakukan survei pada hari itu, akhirnya kami menemukan jawaban. 

Bahwasanya penduduk Desa Kesiman mayoritas beragama Islam. Hal ini 

ditunjukkan terdapat masjid dan musholla dan tidak ada tempat ibadah lain 

seperti Gereja, dll. Penduduk Desa Kesiman juga mayoritas bekerja sebagai 

petani ketela. Ditunjukkan melalui kegiatan yang mereka lakukan setiap pagi 

sebagai mata pencaharian sehari-hari mereka.  
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Secara umum, kami menemukan informasi baru bahwasannya 

masyarakat Desa Kesiman belum bisa mengembangkan ketela menjadi 

olahan baru. Notabennya pengolahan mereka cenderung  hanya mengolah 

dengan cara direbus dan ketela dijual langsung kepada pengepul. Olah karena 

itu, kami dari Tim KKN-P Umsida berinovasi untuk memberdayakan 

masyarakat dengan cara memberikan pelatihan pengolahan ketela dalam 

berbagai macam olahan diantaranya yaitu membuat lumpia ketela dan nugget 

ketela.  

1.2 Tujuan dan Manfaat 

Dari pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), tim KKN memperoleh 

banyak manfaat dan pengalaman. Dari pelaksanaan KKN ini dan juga 

memiliki tujuan. Berikut ini tujuan dan manfaat dari Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) bagi masyarakat Desa Kesiman adalah  

1.2.1 Tujuan yang akan di capai melalui KKN : 

1. Menumbuhkan kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat Desa 

Kesiman 

2. Meningkatkan pengertian, pemahaman, wawasan mahasiswa 

tentang masalah yang ada di masyarakat Desa Kesiman 

3. Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang berharga melalui 

keterlibatan dalam masyarakat dengan bersosialisasi pada 

masyarakat Desa Kesiman 

4. Mahasiswa dapat memberikan pemikiran berdasarkan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni dalam upaya menambahkan, 

mempercepat gerak program kerja terhadap masyarakat dan sekolah 

yang ada di Desa Kesiman 

5. Memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berkreasi 

mengaplikasikan teori berdasarkan lintas prodi masing-masing yang 

telah didapatkan dari kampus. 

1.2.2 Manfaat  

Manfaat yang diperoleh dari KKN : 
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a. Bagi Mahasiswa  

1. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap 

permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mampu 

memecahkannya 

2. Melatih mahasiswa sebagai motivator dan problem solver 

3. Melalui kegiatan ini secara tidak langsung mahasiswa semakin 

akrab dengan warga Desa Kesiman 

4. Melatih mahasiswa untuk menjadi mandiri di setiap tantangan 

yang dialami 

b. Bagi Masyarakat 

1. Dapat memeberikan perubahan-perubahan social kearah yang 

lebih baik  

2. Masyarakat dapat masukan-masukan baru terhadap 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi. 

3. Masyarakat memperoleh ilmu manfaat berupa pengolahan 

ketela  

c. Bagi Perguruan Tinggi  

1. Memperoleh umpan balik sebagai hasil integrasi mahasiswa 

dengan masyarakat sehingga kurikulum dapat disesuaikan 

kebutuhan pembangunan 

2. Para dosen atau pengajar akan memperoleh berbagai 

pengalaman yang berharga dan menemukan berbagai masalah 

untuk pengembangan kegiatan penelitian.  

3. Mempererat kerja sama antara Lembaga Muhammadiyah 

dengan instansi lain dalam pelaksanaan pembangunan.  
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Bab II 
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA 

2.1 Pencapaian Program Kerja 

Selama kegitatan KKN berlangsung tim KKN telah melaksanakan 5 

program kerja diantaranya: 

1. Pengembangan Produk Potensi Desa  

Tim KKN-P Umsida melangsungkan berbagai kegiatan yang 

melibatkan masyarakat sekitar. Diantara lainnya  mengadakan kegiatan 

pelatihan pengolahan produk unggulan Desa Kesiman meliputi 

branding dan marketing. Sesuai dengan survei lapangan yang kami 

lakukan, bahwasanya di Desa Kesiman mempunyai potensi sumber 

daya alam desa yang luar biasa yaitu terdapat produk unggulan desa 

yaitu ketela. Dikarenakan mayoritas penduduk Desa Kesiman bekerja 

sebagai petani ketela yang notabennya melakukan kegiatan mereka 

setiap pagi.  Dari hasil survei tersebut, tim KKN tertarik akan potensi 

tersebut. Sehingga kami pun  ingin mengutamkan pengolahan terhadap 

hasil tani dari warga Desa Kesiman yakni ketela dalam berbagai olahan. 

Diharapkan dengan olahan yang kami buat dapat menjadi produk 

unggulan dalam bentuk inovasi baru bagi Desa Kesiman. 

Mamasuki waktu  pelaksanaan percobaan, kami tim KKN Desa 

Kesiman mencoba membuat aneka olahan ketela. Hasil dari percobaan, 

kami berhasil membuat olahan ketela menjadi jajanan Lumpia ketela 

dan Nugget ketela yang memiliki varian rasa original, coklat, dan keju. 

Tidak lupa kami membuat tester pertama yang akan diujikan terhadap 

Ibu Titik Helmi Affandi selaku Ibu Kepala Desa Kesiman sebagai tester 

utama kami. Setelah beliau mencoba hasil olahan kami, beliau 

memberikan respon positif terhadap olahan ketela yang kami buat. 

Sehingga beliau ingin kami melanjutkan apa yang sudah kami rancang 

sebelumnya. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk mengadakan 
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sebuah pelatihan. Yang mana dalam acara tersebut kami melibatkan 

warga Desa Kesiman dalam pelaksanaanya agar mereka mengetahui 

bagaimana cara mengolah ketela menjadi Lumpia ketela dan Nugget 

Ketela. Kami memberikan fokus lebih kepada para wirausahawan lokal. 

Karena pengolahan produk ini memiliki peran penting bagi peningkatan 

konsumen. Sehingga oalahan ketela tersebut diharapkan dapat menjadi 

salah satu produk unggulan Desa  

 

2. Kegiatan Belajar Mengajar 

 Belajar merupakan suatu hal penting dan harus dilakukan 

oleh setiap orang agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk 

masa depan yang lebih cerah. Yang mana dari belajar ini diharapkan 

orang mampu mengetahui segala hal informasi yang terjadi di 

lingkungan sekitar (peka) akan suatu hal yang terjadi di masyarakat. 

Oleh karena itu belajar mengajar menjadi program kerja kami 

berikutnya. Sehingga kami memutuskan untuk terjun langsung ke 

sekolah – sekolah agar mengetahui perkembangan pendidikan di 

Desa Kesiman ini.   

 Desa Kesiman terdapat dua sekolah aktif yaitu SD 

Muhammadiyah Trawas dan MI Al – Huda. Kedua sekolah tersebut 

memiliki siswa yang aktif saat proses belajar mengajar berlangsung. 

Terbukti saat kami melakukan survei, mereka menyambut kami 

dengan sangat antusias. Sesekali mereka melihat keluar dari jendela 

dan keluar kelas untuk melihat kami berbincang dengan kepala 

sekolah. Dengan melihat keadaan tersebut, keinginan kami semakin 

terdukung oleh keadaan di sekolah. Sehingga kami berinisiatif untuk 

membuat kegiatan belajar mengajar bersama. Kegiatan tersebut 

kami menggunakan dua metode yakni pertama bimbingan belajar 

dan yang kedua pendampingan siswa saat proses kegiatan belajar di 

sekolah. Untuk bimbingan belajar, kami lakukan di posko utama 

tempat kami tinggal. Kami tidak menyangka bahwa mereka sangat 

antusias untuk mengikuti bimbingan belajar kami. Pada hari 

pertama, jumlah mereka bisa memenuhi posko kami yang bertempat 
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di balai desa. Sehingga kami memutuskan untuk membagi menjadi 

dua gelombang yaitu pada gelombang pertama dan kedua.  

Gelombang pertama kami lakukan pada hari Senin sampai 

Kamis pada pukul 13.00 sampai selesai. sedangkan untuk 

gelombang kedua dilakukan dihari yang sama tetapi pada pukul 

18.30 sampai selesai. Untuk pendampingan proses belajar di kelas, 

kami lakukan pada hari Senin sampai Kamis pada pukul 06.30 

sampai 09.30.  

 Tidak hanya kegiatan belajar mengajar tetapi kami juga 

melakukan kegiatan bermain  bersama yang sudah kami diskusikan 

bersama. Kami juga memberikan hadiah berupa snack bagi siswa 

yang bisa menjawab pertanyaan dari kami. Dari situ siswa lebih 

berlomba-lomba untuk menjawab pertanyaan dari kami. Harapan 

kami dari adanya permainan tersebut, para siswa dapat menjadi 

lebih senang dan tidak bosan selama bimbingan belajar berlangsung. 

  

3. Pelatihan Hidroponik 

Hidroponik adalah kegiatan budidaya menanam dengan 

memanfaatkan air sebagai penyalur nutrisi bagi tanaman dengan 

rockwoll sebagai media penyimpan air dan nutrisi. Sehingga dalam 

pelaksanaannya tidak membutuhkan media tanah sebagai 

penyalurnya. Dengan hidroponik dilakukan penekanan pada 

pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman tersebut. Kebutuhan air 

lebih sedikit daripada budidaya tanaman dengan menggunakan 

tanah. Sehingga dengan menggunakan hidroponik, akan lebih 

efisien dan cocok diterapkan di dataran rendah maupun tinggi. 

Selama pelaksanaan KKN, kami telah melaksanakan survei 

lapangan ke beberapa warga dan perangkat desa. Informasi yang 

bisa kami dapatkan, bahwasanya mayoritas warga Desa Kesiman 

melakukan kegiatan mereka dengan bertani. Dengan kegiatan 

tersebut, kami tim KKN-P Umsida melihat adanya potensi alam 

yang terdapat di Desa Kesiman. Sehingga dari situ, kami 

memutuskan untuk mengadakan Pelatihan Hidroponik untuk para 
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pemuda Desa Kesiman. Di dalam kegiatan tersebut, kami 

mengundang pemateri yang memang berkompeten dibidang 

hidroponik.  

Bapak Sulaiman selaku pemateri dan ketua umum dari 

Komunitas Hidroponik Pasuruan mempunyai keinginan yang sama 

dengan tim KKN-P Umsida yakni ingin memberikan pelajaran 

bagaimana cara membudidayakan hidroponik kepada warga Desa 

Kesiman. Yang mana beliau mengatakan bahwa dengan 

menggunakan hidroponik akan lebih efisien karna tidak memakan 

banyak tempat dan panennya akan lebih cepat. Dalam acara tersebut, 

beliau mengajak audiens untuk ikut mempraktekkan bersama 

bagaimana proses penyemaian hidpronik dengan tepat. Yang mana 

dengan adanya kegiatan ini, besar harapan kami warga Kesiman 

dapat merealisasikan apa yang sudah kami sampaikan kepada warga 

setempat. Kegiatan pelatihan hidroponik tersebut melibatkan 

berbagai pihak yang saling berkaitan satu sama lain. Dimana Bapak 

Helmi Affandi selaku Kepala Desa Kesiman sepertinya tertarik 

dengan adanya pelatihan hidroponik telah kami adakan. Sehingga 

beliau memiliki harapan yang besar untuk ada nya kelanjutan dari 

kegiatan pelatihan hidroponik tersebut. Beliau berencana 

melibatkan Karang Taruna sebagai pihak pengelola dari hidroponik 

sehingga nantinya para pemuda di Desa Kesiman dapat 

memperbaiki organisasi yang lebih bermanfaat dengan 

menanamkan nilai dalam meningkatkan pendapatan desa. Selain itu, 

Karang Taruna Desa Kesiman dapat berinovasi dengan mencoba 

berbagai macam tanaman yang dapat ditanam dengan cara 

hidroponik. Dengan adanya pelatihan hidroponik, besar harapan 

kami selaku tim KKN-P Umsida kegiatan tersebut dapat dilanjutkan 

oleh Karang Taruna Desa Kesiman dalam rangka untuk memajukan 

Desa Kesiman sebagai Desa Wisata. 

 

2.2 Dukungan yang diperoleh dan masalah-masalah yang masih 

dijumpai 
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Tim KKN-P Umsida selalu berusaha untuk menyelesaikan semua 

program kerja yang sudah kami susun dengan optimal. Kami 

mendapatkan berbagai dukungan positif dari pihak-pihak Desa 

Kesiman. Diantaranya adalah pada saat kami melakukan pelatihan 

pengolahan ketela. Kami tidak menyangka bahwa para warga sangat 

antusias melihat kami memperagakan pengolahan ketelanya. Warga 

Desa Kesiman heran bahwasanya ketela bisa disajikan menjadi 

jajanan unik berbentuk lumpia ketela dan nugget ketela. Notabennya 

mereka hanya mengolah ketela dengan cara direbus dan digoreng 

saja.  

Tim KKN-P Umsida  memberikan inovasi pada olahan 

ketela sehingga ketela tersebut tidak hanya direbus dan digoreng 

saja tetapi juga diubah menjadi makanan yang sangat lezat dan kami 

tidak lupa untuk memberikan varian toping diatasnnya. Dengan 

begitu, masyarakat menjadi termotivasi dengan inovasi dari kami 

Tim KKN untuk mengubah ketela menjadi makanan yang lebih 

menarik dan kekinian. Diharapkan inovasi ini dapat menambah 

pengetahuan warga Desa Kesiman untuk terus berkreasi dengan 

seiring perkembangan zaman. Karena mengingat sekarang yang 

menguasai pasar adalah kaum milenial. Dimana kaum milenial 

diharapkan dapat menuangkan ide-ide nya untuk berkreasi 

mengubah suatu hal yang biasa menjadi luar biasa. Ketela yang 

awalnya hanya diminati oleh orang tua saja. Inovasi kami berhasil 

membuat anak muda pun menyukainya karena dikombinasikan 

dengan beberapa topping sesuai selera.  

  Kemudian masalah yang dihadapi oleh tim KKN-P Umsida 

yaitu pada pengolahan ketela, warga desa Kesiman Mojokerto setiap 

musim panen tidak hanya bisa panen ketela saja tetapi ada juga padi 

oleh karena itu warga desa kesiman ketika membuat lumpia dan 

nugget ketela masalah yang dihadapi masyarakat adalah ketika 

ketela tidak panen masyarakat harus membeli ketela dipasar bukan 

dari sawah langsung dan tentunya harga yang ditawarkan lebih 

mahal daripada ketika ada panen ketela sendiri di Desa Kesiman. 
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  Selain masalah tersebut, ada juga masalah yang lain yaitu 

pada program kerja kedua kami yakni pelatihan hidroponik. 

Masalah yang dihadapi adalah kurang nya minat dari para pemuda 

kepada hidroponik dan kurangnya instalasi hidroponik pada saat 

pelaksanaan pelatihan. Sehingga membuat peserta kurang mengerti 

apa yang disampaikan oleh pemateri. Karena yang dibutuhkan 

peserta bukan hanya teori saja melainkan bagaimana prakteknya 

secara langsung. Kami berharap Dengan adanya pelatihan ini desa 

kesiman dapat melanjutkan dan merealisasikan apa yang telah kami 

sampaikan pada kegiatan pelatihan hidroponik. 

  Masalah yang timbul selanjutnya pada kegiatan rutin 

belajar mengajar bersama pada hari pertama, adalah tingginya 

antusias para siswa. Sehingga tempat yang kami sediakan untuk 

kegiatan belajar mengajar tidak cukup untuk menampung 

banyaknya siswa yang ikut serta dalam kegiatan belajar mengajar 

tersebut. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka kami memiliki 

inisiatif untuk membagi kegiatan belajar mengajar menjadi dua 

gelombang yaitu gelombang pertama yang dilaksanakan pada siang 

hari pukul 13.00 – selesai dan pada gelombang kedua yaitu pada 

malam hari pukul 18.30 – selesai.  Selain permasalahan tersebut, 

kami tim kkn desa kesiman juga menemui masalah terkait dengan 

atap yang bocor. Yang mana selalu terjadi hujan pada malam hari 

bertepatan pada saat proses belajar mengajar akan dimulai.  

Tempat tersebut merupakan posko kami yang digunakan 

untuk kegiatan belajar mengajar. Dengan atap yang bocor, membuat 

lantai posko kami menjadi basah dan licin. Yang mana bisa 

membahayakan para siswa dan kami tim KKN selama proses belajar 

mengajar berlangsung. Tempat yang semulanya bisa menampung 

semua para siswa menjadi tidak dapat menampung semuanya. Kami 

harus membersihkan dan mamastikan terlebih dahulu semua lantai 

yang basah sebelum memulai proses belajar mengajar. Dengan 

melihat antusias para siswa, kami sangat mengharapkan agar 

kedepanya mereka terus belajar dengan semangat meskipun tanpa 

adanya bimbingan dari kami tim KKN.
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Bab III 
KISAH KKN DI DESA 

KESIMAN 
 

3.1 Pengalaman Berharga di Dataran Tinggi Desa Kesiman  

Oleh : Anita Firdaus  

Menyelesaikan tiap semester dengan tenang itu sudah 

menjadi bagian yang paling saya syukuri. Tetapi tidak untuk 

semester kali ini. Dipenghujung semester 5, saya harus 

melaksanakan tugas yang mengharuskan saya untuk meninggalkan 

rumah untuk sementara waktu. Meninggalkan tempat ternyaman 

yang pernah saya ketahui. Dengan cemas saya menunggu kabar 

siapakah kelompok saya, dimanakah saya akan tinggal, dengan 

siapa saya akan menghabiskan waktu kurang lebih 1 bulan. Itulah 

pertanyaan yang selalu saya tanyakan didalam hati saya. Berharap 

akan mendapatkan kelompok yang sesuai dan paham dengan sifat 

saya.  

Setelah diumumkan siapakah timnya dan dimana lokasi 

KKNnya, kami semua memutuskan untuk segera melakukan survei. 

Survei yang kami lakukan membuahkan hasil dan jawaban. 

Bahwasanya desa yang kami tempati adalah mayoritas warganya 

petani ketela. Sungguh berat untuk saya pribadi. Karna saya tidak 

suka makanan ubi ubian. Pada saat mendengarkan berita tersebut 

saya sempat menolak. Tapi karna ini tim bukan perseorangan, saya 

harus mengecilkan ego saya. Inovasi kami pun keluar. Kami 

memutuskan untuk membuat lumpia ketela dan nugget ketela yang 

memiliki varian isian seperti coklat, keju, original, greentea, dan 

varian isi lainnya. Melakukan percobaan bersama dengan tim 

merupakan hal yang seru menurut saya.  
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Benar benar kami tidak memiliki latar belakang hobi 

memasak tetapi salah satu program kerja kami  yang mengharuskan 

kami untuk memasak yakni pengolahan ketela. Disini kami harus 

membiasakan diri bersama di dapur posko. Membuat adonan, 

memasak, sampai pengemasannya kami lakukan bersama. Dari sini 

pun yang awalnya ketela bukan makanan favorit saya, menjadi salah 

satu makanan yang saya sukai. Dengan pencampuran bahan-bahan 

lainnya yang bisa mengalihkan rasa ketela menjadi lebih bervariasi. 

Telah siap di produksi, kamipun memutuskan untuk membuat 

pelatihan pengolahan ketela. Pertama saya dan teman teman saya 

tidak berfikir bahwa ibu ibu dan warga lainnya dapat menerima 

inovasi kami.  

Akan tetapi pada hari dimana pelatihan berlangsung, 

mayoritas ibu ibu PKK bertanya tanya dan heran. Wah bisa dibuat 

seperti itu ya mbak tanya salah satu ibu PKK. Kelihatannya itu enak 

mbak sahut salah satu ibu PKK. Dari situlah kami memutuskan 

untuk melakukan pelatihan khusus individu untuk melanjutkan 

inovasi kami. Kami menanyakan perihal tempat dan salah satu ibu 

ibu PKK memberikan respon cepat dan sangat antusius. Pelatihan 

dirumah saya saja mbak ucap bu Nur Aini salah satu anggota PKK. 

Dari situlah di kemudian harinya, kami melatih beliau untuk 

membuat langsung. Tidak lupa, beliau membagikan olahannya 

kepada keluarganya. Habis langsung mbak enak katanya, kalau gitu 

saya berniat untuk menjualnya mbak ucap Bu Nur Aini. Kami 

selaku tim KKN mendengar kabar tersebut adalah salah satu 

pencapaian yang membuat kami senang. Berharap kedepannya 

olahan ketela inovasi kami ini tetap menjadikan Desa Kesiman 

menjadi desa sentra olahan ketela. 

3.2 Motivasi dalam Sebuah Keterpaksaan 

Oleh: Helena Kournikova 

Selasa, 21 Januari 2020 menjadi momen penting yang 

mengawali langkah kami menuju ke medan pengabdian di desa 

Sebani. Seremonial yang diadakan oleh Universitas waktu itu 

merupakan awal dimana kami harus berpisah untuk sesaat dengan 
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teman akrab se-kelas dan merelakan diri untuk menjajaki teman baru 

yang datang dari berbagai sudut pandang. desa Sebani sendiri 

merupakan salah satu desa terbesar kedua yang ada diwilayah 

kecamatan Pandaan, kabupaten Pasuruan. desa Sebani memiliki 10 

dusun yang ada didalamnya, antara lain : dusun Klagen, dusun 

Sebani, dusun Karanglo, dusun Ploso, dusun Kendayaan, dusun 

Kesemi, dusun Kemulan, dusun Jedung, dusun Kunir dan dusun 

Clumprit. 

Desa yang memiliki 10 dusun ini memiliki potensi pada 

bidang pertanian, seperti : padi dan jagung serta pada bidang 

peternakan, seperti : bebek dan sapi. Dengan kata lain, bisa 

dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat di desa Sebani 

bermatapencaharian sebagai petani dan juga peternak, dengan 

kondisi sosial masyarakatnya yang tergolong sebagai tipe 

masyarakat semi liberal (masyarakat individualis-tradisional).  

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bentuk penerapan 

dari salah satu Catur Dharma Perguruan Tinggi; -“ucap Rektor 

Universitas kami waktu itu, bapak Hidayatulloh tercinta”-. Kuliah 

Kerja Nyata menuntut kami untuk terjun lansung ke masyarakat; 

mengabdi, mendengarkan keluhan mereka dan juga membantu 

mereka mengatasi apa yang mereka keluahkan sampai menemukan 

penyelesaiannya. Hari demi hari, minggu demi minggu kami lewati 

disini. Belum ada hal spesial yang menurut saya sendiri dapat 

dijadikan sebagai inspirasi untuk membenahi diri. Satu demi satu 

program kerja kami lakukan, dengan ataupun tanpa bantuan dari 

pemerintah desa Sebani sendiri.   

Kami mengambil semua aspek yang ada dalam capaian 

kegiatan untuk membuat program kerja yang nantinya akan kami 

kerjakan di desa mitra, mulai dari aspek pengembangan potensi 

unggulan desa, tata kelola organisasi desa, bina lingkungan desa 

hingga aspek masyarakat islam madani. Semua program kerja 

tercapai dengan baik, namun sayangnya dalam diri ini jujur masih 

belum ada perasaan bahagia bahkan untuk sekadar merayakan 

keberhasilan kami. Hanya mungkin yang tepat untuk dikatakan 
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bahwa kami gembira karena setelah program kerja ini terlaksana, 

kami bisa kembali ke kehidupan normal kami kembali. 

Hari-hari yang melelahkan seperti itu nyatanya pun 

perlahan-lahan merubah cara pandang saya. “semakin saya 

membatasi diri pada lingkungan yang saya anggap tidak 

menyenangkan, maka akan semakin tersiksa pula diri saya oleh 

keadaan yang terasa akan semakin lama dan tak kunjung usai”, 

begitu sekiranya yang bisa saya berikan untuk diri saya sendiri 

selama KKN ini berlansung. Hingga akhirnya sayapun memutuskan 

untuk membiarkan diri ini terbebani oleh tanggung jawab 

(mengikuti kegiatan KKN walaupun saya rasa kurang 

menyenangkan), hanya untuk merasakan bagaimana sebuah 

kemandirian hidup itu tumbuh dari sebuah tanggung jawab, bahkan 

ketika bersama dengan orang-orang yang sering berbeda pandangan 

dengan diri ini.  

Perlahan-lahan; -“walaupun dari awal ingin segera 

pulang”-, namun akhirnya saya sadar bahwa alasan-alasan seperti 

itu wajar untuk dikatakan oleh setiap orang ketika mendapati dirinya 

berada pada lingkungan yang kurang menyenangkan, namun 

mengikuti proses sepertinya akan menjadi sebuah hal yang 

menyenangkan untuk dilihat diakhir kisah KKN ini. Maka semenjak 

itu, baik saya maupun teman-teman mungkin pelan-pelan mulai 

mengenal satu sama lain, mulai dari kebiasaan, ciri, watak bahkan 

sifat dan kekurangan masing-masing hingga tanpa kami sadari kami 

pun belajar tentang satu nilai penting dalam hidup ini, yaitu 

Toleransi; dan hal tersebut tidak akan mungkin terjadi kalau kami 

tidak mengikuti KKN ini dari awal. 

Seperti sudah takdir, kami berusaha mengikuti arah dari 

KKN ini; -“walaupun mungkin dari awal kami tidak pernah 

mengharap untuk benar-benar serius dalam KKN ini”-. Kami mulai 

belajar menikmati apa yang jadi tanggung jawab dari pilihan yang 

kami pilih. Dari awal, KKN non-kerja merupakan pilihan kami, 

maka dari itu perlahan-lahan kami bersama mulai menyadari akan 

konsekuensi dari apa yang dulu sudah kami putuskan, dan dari situ 
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pertemanan kami pun mulai terjalin pada minggu-minggu 

pertengahan KKN ini. 

Menjalankan sisa program kerja bersama, disatukan 

dengan orang yang punya sudut pandang yang berbeda dengan saya, 

belajar mentoleransi sikap hingga meredakan ego pribadi 

merupakan hal yang saya pelajari selama KKN ini. Sebuah materi 

yang dibangku perkuliahan sebenarnya pernah diajarkan, namun 

belum pernah melakukan secara praktiknya. Dari hal yang 

sebelumnya tidak pernah saya inginkan, hingga menjadi hal yang 

sampai saat ini memberi banyak pelajaran bagi hidup saya, KKN ini 

sepertinya bukan hanya ajang untuk semata-mata mengabdi pada 

masyarakat, namun juga pelatihan untuk mengevaluasi diri sendiri.  

 

3.3 Kisah Mengagumkan di Desa Kesiman Mojokerto 

Oleh: Andrean Dwi Prasetya 

Mendapat lokasi di desa kesiman yang menjadi desa asing 

bagi saya karena baru pertama kali saya melaksanakan kegiatan 

KKN dan kegiatan tersebut dilaksanakan selama kurang lebih 1 

bulan karena saya jarang meningalkan rumah dengan jangka waktu 

yang sangat lama, kekhawatiran itu muncul karena saya sempat 

berpikir siapa yang menjadi kelompok pada saat waktu kkn 

nantinya, tetapi setelah beberapa hari dan diumumkan kelompok 

kkn secara serentak ternyata ada salah seorang teman saya diwaktu 

sekelas bangku SMK di Sidoarjo dan saya tidaklah khawatir lagi 

karena teman satu kelompok saya ada yang kukenali. Dan setelah 

saya mendapat di Desa Kesiman yang berlokasi di kecamatan 

Trawas Kabupaten Mojokerto yang menurut saya desa tersebut bisa 

disebut desa yang sudah modern atau bisa dikatakan desa yang maju 

karena jalan atau akses menuju desa tersebut sangat lah mudah dan 

sudah diaspal halus sehingga akses jalan tidak susah. Desa Kesiman 

tersebut sangat dekat dengan pasar dan hanya membutuhkan waktu 

3 menit saja untuk ke pasar tersebut, warga desa Kesiman sangatlah 

antusias dengan kedatangan tim KKN-P Umsida. Warga desa 
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Kesiman sangat ramah dengan tim KKN dan jika tim KKN tersebut 

membutuhkan bantuan pada warga, masyarakat desa Kesiman 

dengan senang hati membantu dan mensukseskan acara. Warga desa 

Kesiman rata-rata bekerja sebagai petani ketela dan petani sawah 

jadi di desa kesiman tidak hanya panen ketela saja tetapi juga ada 

padi dan ubi-ubian lainnya. Dan dengan adanya tim KKN Umsida 

membuat inovasi untuk masyarakat desa Kesiman dengan 

melakukan kegiatan Pelatihan Pengolahan Ketela pada ibu-ibu 

PKK. Pada acara tersebut juga dihadiri Ibu Kepala Desa yang 

diadakan di Dusun Kemlagi desa Kesiman warga sangat antusias 

dengan diadakan acara tersebut karena yang diharapkan oleh tim 

KKN Umsida dan Ibu-ibu PKK bisa membantu perekonomian pada 

masyarakat desa kesiman ibu-ibu PKK juga merespon sangat cepat 

pada acara tersebut, dan saya dan teman teman turut membantu lebih 

untuk acara tersebut dan berjalan dengan sukses. Setelah acara 

tersebut tim KKN Umsida kembali ke posko dan melakukan 

Evaluasi pada setiap divisi karena untuk membenahi apa yang 

kurang dan apa yang kurang maksimal pada acara pelatihan tersebut 

sehingga saya dan teman-teman bisa memperbaiki untuk acara 

selanjutnya. Saya sangat merasa senang karena mendapat teman 

baru dan bisa memahami setiap karakter teman-teman saya, karena 

KKN bekerja untuk tim dan tidak boleh egois dan harus memberikan 

masukan-masukan atau ide untuk acara selanjutnya. Setelah berjalan 

kurang lebih 2 minggu saying dan dan teman-teman KKN 

melanjutkan kegiatan atau program kerja yang ke 2 yaitu 

penyuluhan Hidroponik yang target pesertanya adalah Karang 

Taruna desa Kesiman, karena di Trawas ini khususnya desa 

Kesiman kontur tanahnya sangat cocok untuk ditanami bibit sayuran 

atau buah-buahan dan tim KKN Umsida berinisiatif mengadakan 

acara tersebut yang betempat di MI Al-Huda desa Kesiman yang 

dihadiri oleh Bapak Kepala Desa yaitu Bapak Helmi Affandi dan 

mengundang pemateri dari ketua komunitas Hidroponik Pasuruan. 

Dan Karang Taruna diharapkan bisa meneruskan menanam bibit 

sayuran di instalasi Hidroponik tersebut. Dan Program Kerja yang 

terakhir yaitu Fun Game yang bertemakan “Melatih Kepemimpinan 

dan Kepercayaan Diri” dan acara tersebut yang berlokasi di BumDes 
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desa Kesiman Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto yang 

dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat desa dan ibu ibu PKK seluruh 

desa kesiman dan game tersebut yang menang akan diberi voucher 

belanja dan souvenir lainnya, kemeriahan tersebut berlangsung 

dengan lancar dan sukses. Tim KKN-P Umsida sangat senang dan 

bahagia karena masyarakatnya bisa berbaur satu sama lain. Dan 

minggu terakhir diadakan penutupan gebyar dengan dihadiri 8 desa 

yaitu Trawas, Kesiman, Duyung, Belik, Sukosari, Seloliman, 

Jatijejer, Kedungudi. Dan acara tersebut sangat meriah dan berjalan 

dengan lancar. Saya juga ikut senang karena mendapat pengalaman 

baru didunia KKN tentunya dapat cerita baru yang sangat menarik 

untuk diceritakan dirumah. Sekian Essai pengalaman selama kurang 

lebih 1 bulan di Desa Kesiman adapun kesan dan pesan untuk desa 

Kesiman Tersebut semoga dengan adanya tim KKN-P Umsida bisa 

untuk memajukan potensi-potensi desa dan selalu menjunjung 

tinggi solidaritas antar desa demi kesejahteraan bersama.  

Kesan Dan Pesan:  

Kesan saya selama kegiatan KKN-P di desa Kesiman 

merasa senang karena di desa kesiman banyak anak kecil dan warga 

desanya sangat ramah dan sangat menerima dengan adanya tim 

KKN-P Umsida. Pada saat pelaksanaan program kerja di desa 

Kesiman banyak anak-anak kecil yang antusias mengikuti 

bimbingan belajar dan bermain bersama dan warga desa Kesiman 

sangat antusias juga dengan diadakannya pelatihan pengolahan 

ketela dan warga desa Kesiman sangat senang dengan diadakan 

acara tersebut karena juga bisa membantu perekonomian pada desa 

Kesiman tersebut dan juga dengan diadakan acara adanya 

penyuluhan hidroponik pada Karang Taruna desa Kesiman sangat 

membantu juga karena tekstur tanah pada desa kesiman sangat 

cocok untuk dijadikan bibit tumbuhan sehingga Karang Taruna desa 

Kesiman sangat antusias mengikuti acara tersebut dan sangat 

membantu juga pada tim KKN-P Desa Kesiman. 

Pesan yang ingin disampaikan yaitu berharap agar 

masyarakat desa Kesiman untuk tetap terus meningkatkan 
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kreatifitas dan solidaritas kebersamaan, agar desa Kesiman bisa 

mengembangkan potensi-potensi desanya yang ada di desa Kesiman 

dan juga berharap agar ilmu yang sudah dibagikan semoga 

bermanfaat untuk kemajuan desa Kesiman. 

 

3.4 Gembira Bersama Adik-adik Desa Kesiman 

Oleh: Silvando Rengga Arnanta 

Ketika aku melihat file PDF dari UMSIDA ternyata diriku 

ditempatkan didaerah Mojokerto, Desa Kesiman sebenarnya sih 

saya berharap di tempatkan di Kediri karena sekalian jauh dari 

rumah. 

Ketika survei di Desa Kesiman saya pikir tempat nya 

sangat desa maksudnya seperti dekat daerah persawahan, 

perkebunan, dan sedikit hutan. Ketika sampai ternyata desa ini 

sudah modern, sudah seperti desa-desa di kecamatan Sukodono 

yang saya tinggali. Pada awal nya bingung mau membuat program 

kerja apa di tempat desa yang sudah modern ini. Alhamdulillah 

Allah SWT memberikan petunjuk sehingga kita menemukan 

berbagai program kerja dari kecil-kecil an hingga program kerja 

utama. Dan alhamdulillah juga kita diberi tempat tinggal yang layak 

pakai memiliki fasilitas yang cukup lengkap. 

Di Desa Kesiman ini juga memiliki pemandangan yang 

luar biasa yang gk pernah saya dilihat dirumah. Pemandangan 

pegunungan yang indah terutama pada pagi hari. Selain pegunungan 

di desa ini jugan memiliki pemandangan persawahan terasiring yang 

indah. Desa Kesiman ini masih diwilayah perbukitan jadi di desa ini 

memiliki jalan yang naik turun dan memiliki suhu yang dingin.  

Suhu dingin disini sangat berbeda jauh ditempat saya 

tinggal yaitu di sidoarjo kecamatan sukodono. Dari sini saya juga 

khawatir dengan tubuh saya karena perbedaan suhu. 2 hari pertama 

saya tinggal di desa ini saya bolos sholat subuh karena takut 

memegang airnya yang dingin, tetapi pada hari berikutnya saya 
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mencobanya agar saya terbiasa dengan dingin nya suhu disini. 

Mumpung saya di desa yang indah ini saya berjalan-jalan pagi 

sendiri sampai ke sawah agar kesehatan saya terjaga. Beberapa hari 

saya disini tiba-tiba suhu mulai sangat dingin pada akhirnya saya 

juga sakit demam hehe. 

Pada tanggal 27 Januari 2020 program kerja kecil dimulai 

yaitu belajar bersama dengan adik adik di Desa Kesiman. Awalnya 

sedikit khawatir takut adik-adik nya tidak datang, dan ternyata yang 

datang sangat banyak adik-adik sangat semangat dengan adanya 

program kerja ini. Sampai banyaknya adik-adik yang datang tempat 

posco balaidesa tidak cukup. Sebenarnya cukup jika sama ruang 

sebelah, tetapi ada kendala hujan dan ternyata atap ruang sebelah  

atap bocor. Jadi kita terpaksa kita berdesak-desakan. 

Saya pada dasarnya orang yang pendiam dan agak cuek 

sama anak kecil. Pada saat mengajari saya berusaha semampuku. 

Ternyata menjadi seperti guru, karena banyak adik yang nakal dan 

susah untuk diatur. Memang butuh kesabaran untuk mengurus adik-

adik kecil ini. Saya juga merasah bersalah karena kurang bisa 

mengajarkan adik-adik dalam pelajarannya, pelajarannnya berbeda 

pada saat saya SD dulu pelajarannya lebih susah dan ilmu yang saya 

pelajati dulu banyak yang lupa terutama rumus-rumus matematika 

hehe. 

Setelah beberapa hari program kerja belajar dimulai, udah 

kerasa yang datang semakin berkurang walaupun begitu kakak-

kakak KKN termasuk saya semangat mengajar adik-adik tetap sama 

seperti awal di mulai nya program kerja ini. Setelah 3 minggu 

program kerja belajar mengajar dihentikan. Saat pengumuman ini di 

umumkan ke adik-adik, saya merasa sedih dan bersalah karena adik-

adik banyak yang meminta program ini tidak dihentikan. 

Masih ada waktu 1 minggu untuk pulang kerumah/KKN di 

Desa Kesiman dihentikan, ada beberapa adik-adik yang maen ke 

posco balaidesa. Saya cukup sedih karena pada saat itu mereka 

melarang kita(tim KKN) tidak boleh pulang. 
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Sebenarnya masih banyak lagi pengalaman saya di Desa 

Kesiman ini, dan alhamdulillah banyak pengalaman 

mengembirakan yang saya alami. 

 

3.5 Sedikit Basa-basi di Desa Berjuta Umat 

Oleh: Ragil Aliet Sasongko 

Suatu hari....... 

Telah usai lewat semester 5, dimana kami mulai berfikir 

kedepannya tentang sebuah kegiatan yang dinamakan KKN ( Kuliah 

Kerja Nyata ). Kegiatan KKN ( Kuliah Kerja Nyata ) merupakan 

kegiatan yang tidak sing lagi bagi para mahasiswa. Setiap 

mahasiswa pasti akan mengalami sebuah KKN. Disitulah para 

mahasiswa merasa cemas atau khawatir untuk menghadapi kegiatan 

tersebut, begitupun dengan saya. Disaat saya mendengar kabar 

pembagian kelompok KKN, saya segera untuk melitah nama-nama 

teman kelompok. Dan ternyata saat saya membaca nama-nama 

teman saya terlihat seseorang yang baik-baik. Saya khawatir dengan 

sikap saya yang tidak terlalu baik akan membuat saya sulit 

mendapatkan chemistry didalam kelompok tersebut. Akan 

tetapi........... 

4 Januari 2020....... 

Kami kelompok KKN desa Kesiman melakukan 

pembekalan di Kampus 2 Umsida. Pada hari itu lah saya melihat 

wajah-wajah teman KKN dengan penuh kecemasan karena bertemu 

dengan teman baru. Mungkin mereka berfikir, takut dengan sifat-

sifat yang tidak cocok dengan sifat pribadinya. Setelah itu, kami 

berbincang-bincang mengenai proker apa saja yang akan kita 

lakukan selama kurang lebih 1 bulan di Desa kesiman. Singkat cerita 

pada tanggal 15 Januari 2020 kami 1 kelompok sekitar 17 orang 

melakukan survey ke desa Kesiman untuk melihat-lihat bagaimana 

keadaan di desa tersebut. Alhamdulillah sambutan atau tanggapan 

dari perangkat desa terlihat baik dimata kami. Kami ditemani salah 
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satu perangkat desa untuk mengantar kami keliling desa. Desa 

Kesiman ini desa yang terlihat indah, karena ada dikelilingi dengan 

sawah-sawah yang hijau, gunung-gunung yang terlihat megah dan 

ada juga perkebunan-perkebunan milik masyarakat setempat. 

Setelah melihat-lihat kondisi desa Kesiman kami berpamitan untuk 

kembali ke Sidoarjo. 

21 Januari 2020........ 

Pemberangkatan KKN, kami berkumpul di Kampus 1 

untuk meninggalkan kota Sidoarjo selama 1 bulan . Membuat kami 

bersemangat untuk mencari hal yang baru  yang ada di desa Kesiman 

dan kami pun pasti akan mendapatkannya.......... . Minggu pertama 

kami mengadakan proker yang disebut dengan “pengolahan ketela” 

yang ditujukan pada ibu-ibu PPK desa Kesiman bertempat di salah 

satu rumah warga. Kehadiran ibu-ibu PPK sangat membantu tugas 

kami dalam kegiatan KKN ini. Yaaaa meskipun acara kami pada 

saat itu belum terbilang 100% sukses. Akan tetapi kami satu 

kelompok merasa puas dengan tanggapan ibu-ibu PPK yang hadir 

pada saat itu. Meskipun ada komentar-komentar dibelakang yang 

tidak kami ketahui (pasti ada), perbincangan itu tidak kami jadikan 

sebuah beban untuk kelompok kami, kita menganggap itu sebagai 

pembelajaran. Minggu kedua tim KKN kami mengadakan acara 

penyuluhan hidropnik yang bertempat di MI Al-Huda dengan 

mengundang Kartas yang ada di desa Kesiman. Para kartar 

merespon baik pada acara kami. Dan insya allah akan ada tindak 

lanjut dari kegiatan kami ini, kami menganggap itu sukses. Dan pada 

saat itu kami merasa sudah legah karena proker kami telah selesai, 

tetapi kami disuruh membantu acara ibu-ibu PKK yang 

diselenggarakan oleh Ibu kepala desa. Kami mensupport kegiatan 

ini dengan baik sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar.  
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3.6 Kesiman Awal Tercipta Olet’s 

Oleh: M. Deddy Agung S R 

Cerita ini berawal ketika ada kegiatan KKN dikampus. 

KKn kali ini bertemakan KKN-P (kuliah kerja nyata – pencerahan). 

kali ini saya bertemu dengan teman-teman baru yang memang sama 

sekali belum pernah saya ju mpai dan saya kenal. Kami bertemu 

dalam satu ruangan bersama peserta KKN-P lainya. Saat itu kami 

peserta KKN-P  sedang menunggu pemateri yang akan memaparkan 

tentang apa saja yang akan kami lakukan pada saat kegiatan nanti. 

Setelah pemateri memaparkan tentang apa saja yang akan dilakukan 

tiba saatnya sambutan oleh DPL (deosen pembimbing lapangan) 

setelah sambutan selesai kami langsung membentuk struktur 

organisasi. Selesai membentuk struktur organisasi kami 

menentukan waktu untuk observasi lapangan. Waktu untuk 

observasi lapangan kami tentukan pada hari rabu tanggal 15 januari 

2020. Observasi kami lakukan di desa kesiman, trawas mojokerto, 

saat itu kami datang ke tempat lokasi bersama dosen pembimbing 

lapangan (dpl). Selesai melakukan observasi lapangan saya bersama 

tim KKN-P desa kesiman kembali ke rumah masing-masing untuk 

menunggu hari pemberangkatan. 

Pada tanggal 21 januari kami berkumpul di kampus 1 

universitas muhammadiyah sidoarjo untuk persiapan 

pemberangkatan. Kkn kali ini dibagi menjadi 3 kota besar yaitu : 

Pasuruan, Mojokerto, Kediri. Sesampainya di desa kesiman kami 

tim KKN desa kesiman mulai menata tempat yang nantinya akan 

dijadikan posko tim KKN kami. Di desa ini penempatan posko KKN 

untuk laki-laki dan perempuan berada ditempat yang berbeda untuk 

perempuan bertempat di sebelah rumah pak kades (kepala desa) dan 

untuk laki-laki bertempat di balai desa yang lama. Setelah selesai 

membersihkan posko masing-masing kami tim KKN-P desa 

kesiman langsung melakukan diskusi terkait program kerja apa saja 

yang akan kami lakukan di desa ini untuk satu bulan mendatang. 

Dari hasil diskusi kami menemukan beberapa program kerja yang 

nantinya akan kami lakukan selama berada di desa kesiman, 
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diantaranya adalah (1) kegiatan bimbingan belajar (2) sosialisasi 

pelatihan hidroponik (3) pengolahan produk unggulan desa. 

kami berkumpul di kantor kecamatan untuk melakukan 

upcara pembukaan ceremonial KKN untuk satu kecamatan. Selesai 

melakukan upacara pembukaan kami langsung kembali ke posko 

untuk mulai melakukan percobaan pengolahan produk unggulan 

dalam hal ini kami melakukan percobaan untuk membuat olahan 

jajanan dari ketela mengingat produk unggulan dari desa kesiman 

adalah ketelah. Setelah melakukan percobaan tersebut kami 

langsung berdiskusi untuk menentukan nama dari olahan jajanan 

yang kami buat. Setelah berdiskusi kami memutuskan untuk 

memberi nama produk olahan kami yaitu OLET’S.  

Untuk OLET’S sendiri dibagi menjadi dua jenis produk 

yaitu Nugget Ketela dan Lumpia Ketela. setelah itu kami mencoba 

untuk mempresentasikan produk yang telah kami kembangkan 

kepada warga desa kesiman, dan ternyata antusias dari warga sangat 

baik sehingga presentasi pun  berjalan dengan lancar. Dalam hal 

kami sangat berharap agar nantinya inovasi dari kami tim KKN-P 

desa kesiman dapat dilanjutkan oleh warga desa kesiman agar 

nantinya dapat mendorong perekonomian warga desa kesiman. Di 

dalam essai ini saya hanya menceritakan sedikit dari pengalaman 

saya bersama tim KKN-P, banyak pelajaran yang dapat saya ambil 

dari kegiatan KKN ini, mulai dari bagaimana cara untuk 

bersosialisasi dengan warga, bagaimana cara untuk meminta surat 

perizinan terkait kegiatan yang akan dilakukan, mendapat teman-

teman baru yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Mungkin 

harapan saya untuk kedepan agar nantinya desa keiman dapat 

menjadi desa yang lebih baik lagi dan untuk teman-teman  tim KKN-

P desa kesiman saya berharap kalian semua mendapatkan apa yang 

kalian inginkan setelah kegiatan KKN ini usai. 

 

 

3.7 Menggali Ilmu di Desa Kesiman 
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Oleh : Hesty Mauludhiyah 

Program Kuliah Kerja Nyata atau yang biasa disebut KKN 

merupakan suatu bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kuliah 

Kerja Nyata (KKN) memiliki tujuan untuk meningkatkan 

kemampuan dan wawasan mahasiswa sebagai bekal hiudp di 

masyarakat setelah lulus.  

Di kegiatan KKN ini saya bertempat di Desa Kesiman. 

Kegiatan KKN berlangsung selama sekitar 1 bulan. Desa tersebut  

Desa kesiman merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan 

Trawas Kabupaten mojokerto. Desa Kesiman menjadi salah satu 

dari banyaknya desa yang yterpilihn dimkecamatan Trawas yang 

menjadi tempat KKN-Pencerahan UMSIDA. Desa kesiman 

memiliki 3 Dusun yaitu Dusun Sumbersari, dusun Kesiman dan 

Dususn Kemlagi. Dusun Sumbersari memiliki area paling luas 

diantara 2 dusun lainnya.  

Desa tersebut merupakan tempat baru bagi saya. Jarak 

antara rumah dan tempat KKN saya lumayan jauh. Untuk 

menempuh jarak antara rumah ke desa Kesiman diperlukan waktu 

kurang lebih sekitar 1 jam. Akses jalan menuju ke tempat tersebut 

mudah untuk dilewati. 

Kelompok KKN ku terdiri dari 17 orang. 17 orang tersebut 

terdiri dari 3 mahasiswa dari prodi Managemen, 1 mahasiswa   

Akuntansi, 2 mahasiswa Administrasi Publik, 2 mahasiswa 

Psikologi, 1 mahasiswa Teknik Mesin, 2 mahasiswa Teknik 

Informatika, 1 mahasiswa Ilmu Komunikasi, 1 mahasiswa 

Pendidikan Agama Islam, ! mahasiswa Pendidikan Guru MI, 1 

mahasiswa  Pendidikan Bahasa Inggris dan 2 mahasiswa PGSD dan 

salah satunya adalah saya. 

Di hari pertama saya datang, saya bersama teman-teman 

disambut baik oleh warga sekitar tempat kami menginap. Kebetulan 

kami disediakan oleh bapak kepala desa Kesiman yaitu bapak Helmi 

Affandi tempat untuk kami menginap. Untuk para laki-laki 

menginap di Balai Desa lama sedangkan untuk perempuan 
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menginap di rumah milik bapak kepala desa. Balai desa lam tempat 

para laki-laki menginap terletak di sampik gedung Balai Desa baru. 

Sedangkan tempat menginap untuk para perempuan terletak di 

samping rumah bapak  kepala desa yaitun bapak Helmi 

Di hari pertama yaitu saya mengikuti kegiatan pembukaan 

ceremonial KKN di Kecamatan Trawas. Di kegiatan tersebut di 

hadiri oleh bapak Camat, bapak perwakilan dari Dandim, Bapak 

Kapolsek dan DPL yaitu pak Ahmad Nurefendi Pradana, M.Pd. 

mereka berpesan agar mahasiswa KKN untuk tetap menghormati 

norma-norma yang berlaku dan menghargai norma yang ada di 

masyarakat. 

Di hari berikutnya saya bersama teman kelompok saya 

melakukan sosialisasi bimbingan belajar gratis. Kami berfokus 

kepada siswa SD dan MI. Bimbingan belajar tersebut dimulai 

sehabis magrib dan selesai pada pukul 19.30. bimbingan belajar 

tersebut bertempat di balai desa lama. Kegiatan bimbingan belajar 

tersebut dilaksanakan setiap hari Senin sampai Kamis yang dimana 

dalam kegiatan tersebut bermain sambil belajar. Anak-anak desa 

kesiman sangat antusias datang ke posko untuk mengikuti 

bimbingan belajar tersebut. 

Selain bimbingan belajar gratis, kami juga melakukan 

eksperimen. Kami melakukan eksperimen membuat makanan 

berbahan dasar ketela yaitu nungget dan lumpia ketela. Setelah 

eksperimen tersebut berhasil kami mempresentasikan bagaimana 

cara membuat nugget dan lumpia ketela pada ibu-ibu Dasawisma. 

Sebelumnya kami meminta ijin terlebih dahulu kepada ibu kepala 

desa untuk mengikuti kegiatan dasawisma tersebut. Kegiatan 

tersebut dimulai pukul 15.00 dan selesai pada pukul 17.00. kegiatan 

tersebut bertempat di rumah ibu Nur Aini yang terletak di dusun 

Kemlagi. 

Selanjutnya kami mengadakan kegiatan penyuluhan 

Hidroponik. Kegitan tersebut bertempat di gedung sekolah MI 

NURUL HUDA. Dalam kegiatan tersebut kami mendatangkan 

bapak Sulaiman atau biasa yang di panggil cak leman. Beliau 
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merupakan ketua komunitas Hidroponik Pasuruan. Pada kegiatan 

tersebut kami mengundang remaja Karang Taruna. Kegiatan 

tersebut di mulai pukul 15.00 dan selesai pada pukul 17.00. dalam 

kegiatan tersebut Bapak  Sulaiman atau cak Leman menjelaskan 

kepada remaja Karang Taruna tentang apa hitu Hidroponik dan 

manfaat dari hidroponik. 

Dan kegiatan terakhir yaitu kegiatan Fun Game. Kegiatan 

tersebut di hadiri oleh ibu-ibu PKK desa Kesiman. Kegiatan tersebut 

bertujuan untuk melatih kepercayaan diri. Dalam kegiatan fun Game 

tersebut ada juga bazar makanan. Makanan yang dijual di bazar 

tersebut berupa nugget ketela, Lumpia Ketela, tahu walik, jamu 

sinom dan beras kencur. Kegiatan tersebut di pimpin langsung oleh 

ibu Kepala Desa Kesiman. Kegitan tersebut di mulai pukul 09.00 

pagi dan selesai pada pukul 12.00. 

 

3.8 Singkat Ceritaku di Desa Kesiman 

Oleh : Lina Silfiatin Roudhotul Janah 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) menurut saya adalah 

pengalaman berharga selama hidup di bangku perkuliahan, dimana 

saya merasakan hidup yang sesungguhnya. Hidup yang sederhana, 

mandiri dan saling berbagi kepada teman seperjuangan. Selama 

hampir kurang lebih satu bulan berada di Desa Kesiman Kecamatan 

Trawas ini saya merasa bahwasannya ilmu tidak harus kita dapat 

dari kelas saja, akan tetapi kita juga bisa mendapatkan ilmu dari 

kehidupan yang benar-benar terjadi di tempat itu ada. Desa Kesiman 

merupakan salah satu Desa yang masuk dalam bagian wilayah 

Trawas yang mana memiliki beberapa potensi di dalamnya. Salah 

satunya yaitu ada ketela, ketela di Desa Kesiman awalnya hanya 

dijual atau ditebas oleh pengepul untuk dijual. Nah dari situ saya dan 

teman-teman satu tim memiliki ide untuk mengelola ketela tersebut 

dengan dikreasikan menjadi olahan makanan yang lezat dan 

tentunya kekinian. Tim KKN Desa Kesiman mencoba 

mengkreasikan ketela menjadi lumpia ketela dan nugget ketela. 
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Kedua makanan olahan ketela ini diolah dengan ditambahkan 

beberapa bahan yang kemudian kita tambahkan topping diatasnya 

agar lebih menarik. Olahan ketela ini menjadi program kerja 

(Proker) pertama kami selama KKN. Sehingga kita dari Tim KKN 

terus berusaha mencoba dan akhirnya bisa dikatakan berhasil. Bisa 

dibilang berhasil karena olahan ketela tersebut mendapat respon 

yang positif dari ibu-ibu PKK, ibu kepala desa juga masyarakat Desa 

Kesiman. Harapan kami dari Tim KKN agar ibu-ibu maupun para 

pemuda yang ada di Desa Kesiman agar termotivasi dan mau 

mengelola sebuah produk unggulan agar bisa menaikkan harga jual. 

Dan terlebih agar tidak bosan ketika makan ketela. 

Selanjutnya, Tim KKN menjalankan program kerja yang 

kedua yaitu pelatihan hidroponik. Dimana proker kita yang kedua 

ini sangat kebetulan sesuai dengan keinginan kepala desa dan 

pemuda di Desa Kesiman. Dimana hidroponik ini adalah 

memanfaatkan air yang melimpah agar menjadi lebih berguna. Nah 

kita dari Tim KKN mengundang langsung pemateri yang sangat ahli 

dalam bidang hidroponik. Pemateri menjelaskan sebuah materi 

dasar kepada pemuda (Karang Taruna) Desa Kesiman, dengan 

harapan besar agar para pemuda di Desa Kesiman ini bisa memiliki 

pemasukan sendiri untuk kas di karang taruna. Saat pelatihan 

berlangsung kita Tim KKN sebagai panitia penyelenggara pelatihan 

hidroponik menaruh harapan besar agar acara ini berhasil dan 

nantinya ada kelanjutan kembali dari kepala desa. Pada saat itu, 

salah satu pemuda dari Desa Kesiman mencoba mempratikkan 

secara langsung materi dasar tentang hidroponik yaitu proses 

penyemaian. Tim KKN juga mencoba mempratikkan hal tersebut 

dan alhasil proses penyemaian berhasil, bijinya sudah pecah biji. 

Kita dari Tim KKN berharap ada kelanjutan dari pelatihan ini. 

Tim KKN Kesiman selain dua program kerja diatas, ada 

juga program kerja tambahan lain yaitu kegiatan belajar mengajar 

dan fun game bersama ibu-ibuk PKK Desa Kesiman Trawas. 

Kegiatan belajar mengajar ini kita bagi menjadi dua, yaitu ada yang 

di bagian SD MUHAMMADIYAH TRAWAS dan MI Al Huda 

Kesiman. Dimana dari kegiatan belajar mengajar ini sayaa 
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mendapatkan pengalaman yang luar biasa terumata mengajarkan 

tentang arti kesabaran dan butuh ketelatenan yang besar dalam 

menghadapi anak-anak. Inilah suatu pengalaman yang berharga 

ketika mengajar. Bisa bertemu dengan adik-adik yang masih imut-

imut, pintar dan ada juga yang sedikit nakal. Ketika dipanggil ada 

yang tidak memperhatikan ada juga yang diam saja. Hehe namanya 

juga masih anak-anak. Harapan saya untuk adik-adikku yang ada di 

sekolah baik di SD MUHAMMADIYAH maupun di MI Al Huda 

agar lebih semangat lagi dalam belajar dan tidak pernah putus asa. 

Desa Kesiman memiliki potensi alam yang sangat 

melimpah, sehingga masyarakat pun tidak perlu susah-susah 

mencari sumber daya alam. Di Desa Kesiman pun memiliki air 

terjun yang tersembunyi. Saya dan Tim KKN mencoba 

menelusurinya ketika ada waktu senggang setelah melakukan 

kegiatan belajar mengajar. Tak tanggung-tanggung rute yang dilalui 

pun sangat-sangat menguji kita semua. Tak semua orang pernah ke 

sana, sehingga saat kita pergi ke sana kita seperti mencari penunjuk 

arah sendiri. Bahkan kita sempat membuat jalan sendiri dengan cara 

merobohkan rumput liar agar kita semua bisa lewat dan alhasil 

berhasil juga. Akan tetapi tak segampang itu juga, di samping itu 

beberapa anak dari Tim KKN ada yang terpeleset karena jalan yang 

dilalui sangat licin. Bahkan setelah melalui jalan yang licin kita 

melewati setapak jalan dan sungai kecil yang harus kita lewati untuk 

menuju air terjun tersebut. Kurang lebih satu jam kita melewati 

setapak jalan yang sangat sulit akhirnya saya dan Tim KKN 

menemukan air terjun tersebut. Air terjunnya sangat indah karena 

jarang dijamah orang. Sehingga air terjun tersebut sangat asri dan 

sejuk sekali. 

Kesan 

Kesan saya selama kurang lebih satu bulan di Desa 

Kesiman sangat menyenangkan. Dimana saat kita semua datang 

Kepala Desa Kesiman yang sangat welcome dengan kita dan juga 

masyarakat sekitar yang kita jumpai. Untuk teman-teman KKN saya 

berharap tetap kompak dan selalu menjaga hubungan silaturahmi. 
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Desa Kesiman memiliki potensi yang luar biasa sehingga membuat 

saya dan Tim KKN nyaman selama berada disini. Apalagi ketika 

Tim KKN mencoba menjelajahi air terjun yang tersembunyi di Desa 

Kesiman, dimana rute yang kita tempuh sangat jauh dan licin. 

Beberapa anggota Tim KKN ada yang sampai terjatuh. Akan tetapi 

setelah sampai kita semua sangat senang sekali. Saya berterima 

kasih kepada semua pihak yang bersangkutan yang sudah banyak 

membantu kita semua selama berada disini.  

Pesan 

Pesan yang ingin saya sampaikan adalah semoga program 

kerja yang kita bentuk dan kita jalankan selama kurang lebih satu 

bulan ini dapat dijalankan dan nantinya bermanfaat bagi semua 

kalangan terutama masyarakat Desa Kesiman agar hidupnya lebih 

sejahtera lagi. Jadi harapan kita semua dari Tim KKN agar ada yang 

mau meneruskan inovasi pengolahan ketela dan nantinya dapat 

menambah pemasukan. Dari hasil wawancara yang dilakukan ada 

salah satu masyarakat yang mau meneruskan “OLET’S” dimana 

salah warga ini rencananya akan menjual lumpia dan nugget ketela 

di depan rumahnya sendiri dan akan membuka stand di Pasar Desa 

Kesiman. Ini merupakan berita yang bagus yang sesuai dengan 

keinginan kita selama ini. Dengan kreasi ini kita dapat menambah 

nilai perekonomian yang ada di Desa Kesiman ini. Semoga olahan 

ketela ini dapat menjadi sebuah sumber ide yang dapat memotivasi 

semua kalangan terutama ibu-ibu dan pemuda yang ada di Desa 

Kesiman untuk selalu berinovasi seiring perkembangan zaman. 

 

3.9 Pertemuan Singkat Bersama TIM KKN UMSIDA Desa 

Kesiman  P-2020 

Oleh : Novia Rifdayanti 

Perkenalkan nama saya Novia Rifdayanti, saya dari 

Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan Prodi Psikologi, sudah 

beranjak semester 5 saatnya melaksanakan Kuliah Kerja Nyata, saya 
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pun merasa degdeg an karena saya kefikiran saya ditempatkan di 

daerah mana lalu kelompok sama teman sekelas saya apa nggak. 

Pada akhirnya pengumuman pembagian kelompok pada akhirnya 

saya ditempatkan di Desa Kesiman Kecamatan Trawas Kabupaten 

Mojokerto saya pun merasa senang karena sekian lama aku jarang 

berlibur ke tempat yang sejuk, hehe. Setelah melihat nama-nama 

kelompok sayapun awalnya merasa ragu “Apakah kelompok saya 

ini enak an” sayapun tetap mikir. Lalu ada grup whatsapp kitapun 

berkomunikasi/berkenalan dari grup tersebut “perkenalan nama dari 

prodi apa” setelah itu pembekalan dikampus 2 Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo kitapun saling bertatap muka dan 

berkenalan, dari situ kami saling mengenal satu sama lain. Setelah 

pembekalan kita mengadakan survey lokasi bareng si Desa Kesiman 

Trawas sepulang dari survey kita tak lupa untuk nongkrong bareng 

ngobrol bareng sambil membicarakan program kerja yang kita 

laksanakan sewaktu KKN.  

21 Januari 2020, Saatnya kita melaksanakan Kuliah Kerja 

Nyata, se sampai di posko awalnya saya dan teman-teman biasa saja 

belum bercanda bareng masih polos-polosnya (Hehehehe). 22 

Januari 2020 kami ke Kecamatan Trawas untuk melaksanakan 

pembukaan KKN se Kecamatan Trawas. Lalu kita membahasa 

Program Kerja pelaksanaan Program Kerja 1 yaitu tanggal 30 

Januari 2020 tepatnya acara desa wisma yaitu TIM KKN kita 

melaksanakan pelatihan pengembangan produk ketelah yang diolah 

menjadi nugget tella dan lumpia ketela. Dan Program Kerja ke 2 

yaitu 09 Februari 2020 mengadakan pelatihan hidroponik 

mengundang Pak Kades dan Kepala Dusun beserta  Karangtaruna 

dari Desa Kesiman dan Pemateri Hidroponik menjelaskan 

bagaimana cara menanam tumbuhan/sayuran tidak melalui tanah 

tetapi melalui (Paralon yang dirangkai). Adapun bahan-bahan yang 

digunakan membuat Hidroponik. Setelah itu Program Kerja 

Musyawarah dan Sosialisasi Kegiatan PKK Desa Kesiman dan 

Pelatihan Pengemasan Produk Unggulan. Dan ada juga kegiatan 

yang kami lakukan seperti ada sosialisasi di Sekolah Dasar Dan 

Madrasah Ibtidaiyah, lalu kami mengadakan Bimbingan Belajar 
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yang di ikuti oleh anak Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang 

dilaksanakan Senin-Kamis. Dan kami juga ke rumah warga 

salahsatu yang menginginkan pelatihan pembuatan nugget dan 

lumpia kettela. Di sela-sela kesibukan kami penasaran yang kata 

warga ada air terjun di daerah Sumbersari. Kamipun penasaran lalu 

kita mengikuti perjalanan yang ditempuh sekitar 45menit menuju 

Air Terjun/Keindahan Alami. Perjalanan pun meliwati sungai-

sungai kecil sawah-sawah jalannya setapak tidak bisa dilewati 

sepeda motor. Kitapun lanjut sampai lokasi. Sekian dari 

pembahasan program kerja TIM KKN kami. 

Di dalam essay ini saya akan menceritakan keseruan 

bersama teman-teman TIM KKN. Awalnya kita  merasakan biasa 

saja karena belum saling mengenal dekat kita masih polos. Lalu 

kami bercanda bareng akhirnya merasa seperti saudara/keluarga 

sendiri. Dari keseruan kami awalnya bercanda kita disini selalu 

membicarakan hal yang membuat konyol “ngakak bareng hehe” di 

sela-sela kesibukan kitapun tetap bercanda adasaja yang membuat 

hal tertawa, keseruan ini memang sederhana tetapi membuat cerita 

KKN Kesiman menyenangkan.  Sampai pada pertengahan, ucap 

saya “kok cepat banget yaa kita sebentar lagi akan berpisah tidak 

terasa kurang beberapa minggu lagi kita akan berpisah. Semakin 

lama kami selalu bercanda dan ada saja hal-hal yang setiap hari 

dibuat bahan pertanyaan. Intinya keseruan KKN P-2020 ini sangat 

menyenangkan bisa interaksi dengan masyarakat sekitar dan anak-

anak Sekolah Dasar apalagi dengan TIM KKN Desa Kesiman ini. 

Moment yang menyenangkan dan membuat saya bahagia saat 

bersama mereka. Pertemuan singkat 1bulan ini berakhir 23 Februari 

2020 tidak terasa kekompakan ini telah usai. Dan kita akan balik 

kerumah masing-masing untuk menikmati kesibukan di Semester 

Tua. Sekian akhir cerita pengalaman saat KKN bersama TIM KKN 

UMSIDA P-2020 DESA KESIMAN. (See you goodbye)  

Kesan : Di Desa Kesiman ini masyarakat dan Perangkat 

Desa  “welcome” dan juga pemandangannya bisa merefresh fikiran.  

Suasananya juga tentram angin sepoy-sepoy dan juga ada suasana 

alam air terjun sayangnya tidak bisa dilewati dengan sepedamogtor 
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menuju harus melewati jalan semak-semak. Intinya nyaman dan 

betah disini, untuk kelompok TIM KKN Desa Kesiman P-2020 juga 

membuat saya pribadi bahagia bisa akrab atau lebih dekat saat 

bersama mereka. KKN yang baru saya lakukan di luar kampus ini 

benar benar membawa kesenangan dan kebahagiaan yang saya 

rasakan. 

Pesan : Desa Kesiman tetap lebih baik lagi untuk warga  

nya semoga tetap kompak. untuk Tim KKN Kesiman semakin 

kompak saat kita berpisah saling sapa dan semoga bisa menggapai 

Cita-Cita masing masing. SUKSES KULIAH ANGKATAN’17 

(Lintas Prodi) 

3.10  Rumah Kedua 

Oleh: Puspita Dwi Aryadi 

Mengenyam pendidikan di jenjang perkuliahan merupakan 

hal yang sangat saya syukuri. Mendapat wawasan baru, lingkungan 

baru, dan teman baru membuat saya mendapatkan banyak 

pengalaman baru. Hingga pada saat ini saya telah sampai pada 

semester 6, yang pada semester ini saya harus melewati salah satu 

mata kuliah “Kuliah Kerja Nyata”, dimana mata kuliah ini saya 

dituntut untuk menerapkan ilmu yang telah saya dapat dari mata 

kuliah yang telah saya dapat. Bukan hanya itu, saya dituntut untuk 

beradaptasi dengan orang-orang baru dan juga lingkungan baru lagi.  

Setelah melewati berbagai alur pendaftaran KKN, 

pembagian kelompok, dan survei lokasi, kami sekelompok mulai 

merancang program kerja yang akan kami lakukan. Kami 

merancang berbagai program kerja dengan berbagai planing 

cadangan, agar ketika program lain tidak berjalan ada penggantinya. 

Kami memilih program kerja unggulan dalam mengembangkan 

produk potensi desa yang kami tempati. Kami menemati desa yang 

dekat dengan tempat-tempat wisata dan strategis yakni Desa 

Kesiman, Kecamatan Trawas. Dan kebetulan sekali, bahwa Kepala 

Desa, sehingga memudahkan kami untuk berkoordinasi untuk 

menjalankan program kerja yang kami buat. Beliau, Bapak Helmi 
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Affandi, S.Pt beserta perangkat desa lainnya sangat membantu 

kami, mereka sangat terbuka dan menyambut kami dengan baik. 

Pada minggu pertama, kami melakukan observasi pada 

desa yang kami tempati. Kami mendapatkan hasil observasi bahwa 

mayoritas penduduk Desa Kesiman bermata pencaharian sebagai 

bertani dan berkebun, dan produk utama mereka adalah ketela. Dari 

hasil observasi tersebut kami memutuskan untuk membuat berbagai 

olahan inovatif berbahan dasar ketela, dengan sasaran para ibu-ibu 

PKK Desa Kesiman. Hasil observasi berikutnya, kami menemukan 

bahwa petani di Desa Kesiman masih menggunakan sistem 

Tradisional yang mana periode panennya cukup lama. Dari hasil 

observasi ini, kami memutuskan untuk membuat sebuah pelatihan 

Hidroponik, dengan sasaran para Remaja Karang Taruna Desa 

Kesiman. Selanjutnya, ada Kegiatan Belajar Mengajar yang 

sasarannya merupakan siswa-siswi SD dan MI di desa kesiman. 

Kegiatan ini kami adakan karena berdasarkan observasi yang kami 

adakan warga mengatakan bahwa anak-anak mereka belajar sendiri 

di rumah, belum ada tempat les yang ada di Desa Kesiaman. Para 

orangtua juga kesulitan mengajari anak mereka, karena kurikulum 

yang digunakan sekarang berbeda.  

Kami melakukan beberapa kali percobaan untuk membuat 

sebuah olahan inovasi baru berbahan dasar ketela. Hingga kami 

menemukan produk inovasi yang akan kami kembangkan yakin 

Lumpia Ketela dan Nugget Ketela. Sebelum mempresentasikan 

produk yang kami buat, kami membuat tester yang kami berikan 

pada Ibu Titik Helmi Affandi, dan respon yang beliau berikan sangat 

positif sehingga kami semakin yakin untuk mengeksekusi proker 

ini. Dan Alhamdulillah ketika kami mempesentasikan hasil inovasi 

kami pada ibu-ibu PKK, mereka sangat antusias dan meminta 

kelompok kami untuk mengajari mereka ketika selesai acara 

tersebut di rumahnya. Melihat antusiasme tersebut kami harapkan 

inovasi yang  kami ajarkan dapat dijadikan sebagai UMKM yang 

ada di Desa Kesiman.  
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Pelatihan Hidroponik yang kami adakan bertujuan untuk 

membuka wawasan masyarakat, bahwa bertcocoktanam  tidak 

hanya dapat dilakukan dengan media tanah saja, tetapi juga bisa 

menggunakan media air. Permasalahan yang sering di keluhkan 

masyarakat, ketika mereka akan bercocok tanam adalah tidak 

adanya lahan, namun dengan pelatihan ini kami harapkan para 

pemuda dan petani dapat tetap melakukan kegiatan bercocok tanam 

tanpa memikirkan lahan lagi dan juga mendapat keuntungan lebih 

karena periode panen yang singkat. Para warga yang hadir juga 

sangat antusias, begitu juga dengan Bapak Kepala Desa Kesiman 

yang ingin ada tindak lanjut dari Pelatihan yang kami adakan. Beliau 

berencana untuk menggerakkan para remaja Karang Taruna untuk 

membuat Hidroponik agar dapat menjadi salah satu kegiatan yang 

bermanfaat dan menghasilkan.  

Kegiatan berikutnya yang kami adakan adalah Belajar 

Mengajar yang kami adakan pada hari Senin-Kamis. Kegiatan ini 

kami adakan untuk membantu pada siswa yang kesulitan memahami 

materi yang diajarkan di Sekolah mereka. Dari kegiatan ini saya 

mendapat sangat banyak pelajaran, karena saya tidak memiliki basic 

sebagai pengajar, ketika kegiatan ini berjalan saya menjadi tahu 

bagaiamana cara mengajar dan menangani anak-anak dengan baik. 

Kami merasa sangat dekat dan merasa diterima di Desa Kesiman 

berkat anak-anak yang sangat antusias mengikuti kegiatan yang 

kami adakan. Orangtua mereka juga memberi respon yang positif 

dengan memperbolehkan anak mereka mengikuti kegiatan kami. 

Kami memotivasi mereka untuk terus belajar dengan giat agar kelak 

mereka bisa mewujudkan cita-cita mereka dan bisa membanngakan 

orang tua mereka.  

Dari kegiatan ini banyak pelajaran yang saya ambil, saya 

merasa memiliki rumah baru dan memiliki keluarga baru di 

kelompok kami. Kami berharap setiap kegiatan yang kami adakan 

nantinya ada tindak lanjut dan berkesinambungan.  

 

3.11 17 Anggota Desa Kesiman 
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Oleh: Rigelita Ratnasari 

Semester 5 sudah berlalu, saatnya menanti pengumuman 

perihal KKN membuatku sedikit takut. ”Saya akan ditempatkan 

didesa mana, didesa yang seperti apa, apakah saya bisa mendapatkan 

satu kelompok dengan orang-orang yang baik, apakah aku akan 

betah, makanku seperti apa, tidurku seperti apa, akankah aku bisa 

melalui semua itu selama sebulan” fikiran ketakutanku tentang 

KKN. Sebelum pengumuman KKN tiba, diawal Desember saya 

melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga. Disinilah saya 

panjatkan doa sebanyak-banyaknya salah satunya do’a tentang 

KKN, tentang ketakutan KKN-ku. Setelah melaksanakan ibadah 

umroh, saya menantikan pengumuman KKN. 

Akhirnya pengumuman KKN tiba! Segeralah diri ini untuk 

melihat pengumuman yang dinanti-nanti. Sembari mencari namaku, 

diri ini sambil komat-kamit membaca do’a “yaallah, semoga dapat 

desa yang enak”. Begitu namaku sudah terlihat, kuucapkan syukur 

“alhamdulillah di trawas, ada 17 orang, lumayan banyak yah”. 

Sekarang tinggal rasa penasaran untuk bertemu teman satu 

kelompok pada acara pembekalan KKN. 

Pembekalan KKN, 4 Januari 2020. Hari dimana pertama 

kalinya diriku bertemu mereka. Kami berkumpul dan bertemu di 

ruang 403, kampus 2 UMSIDA. Kami saling memperkenalkan diri, 

membentuk struktur kelompok, dll. Kami juga menentukan jadwal 

untuk survey desa dan bertemu dengan kepala desa. Hari yang 

dinanti telah tiba, 21 Januari 2020. Kami berkumpul di Kampus 1 

untuk melaksanakan pembukaan KKN. Setelah itu, kami berangkat 

ada yang menggunakan truk TNI, ada yang menggunakan sepeda 

motor, dan ada yang sebagian sudah berada di tempat posko. Hari 

pertama, kami hanya bersantai sejenak dan membersihkan posko, 

memasak makanan yang seadanya, memulai untuk berbaur dengan 

anggota yang lain.  

Di hari selanjutnya, kami pergi ke Kantor Kecamatan 

Trawas untuk melaksanakan ceremonial pembukaan disana. Setelah 

itu kami pergi ke kantor desa untuk menanyakan keunggulan dari 



Tim Pengabdian Masyarakat Umsida 2020 38 

desa ini. Kesimpulan dari desa ini, desa ini memiliki keunggulan 

dalam bidang perkebunan yaitu ketela. kami memikirkan inovasi 

apa yang bagus untuk ketela ini. Setelah berunding untuk 

memikirkan inovasi, akhirnya kami menemukan ide berupa 

membuat “lumpia telo dan nugget telo”. Kami melakukan 

eksperimen membuat jajanan tersebut, lalu kami mendemokan atau 

mempromosikan produk itu kepada masyarakat. Ternyata 

masyarakat sangat antusias dengan produk inovasi yang kami 

berikan dan kami pun sangat senang mendengar antusiasnya 

masyarakat di Desa Kesiman ini.  

Setelah kami fokus terhadap produk itu, kami melakukan 

pelatihan hidroponik untuk memudahkan para petani dan pekebun 

dalam bercocok tanam. Hari demi hari telah kami lewati bersama, 

saya.. tidak hanya saya saja ternyata yang merasakan sedikit rasa 

bosan dan merindukan anggota keluarga yang ada dirumah “masih 

lama ya kkn nya”. Kami lalui hari demi hari dengan suka cita 

bersama, adakalanya kami bercanda bersama dan ada kalanya kami 

sedikit berdebat. Tak terasa akhir-akhir KKN pun segera tiba. Tetapi 

kami justru merasakan kesedihan karena sebentar lagi kami akan 

berpisah. Kami sangat menikmati hari-hari terakhir kami di Desa 

Kesiman ini. Disinilah perjalan dan pelajaran bagi 17 anggota di 

Desa Kesiman. 

Semoaga, dengan pelaksanaan KKN pada tahun ini.. kami 

bisa mengambil pelajaran dan hikmah dan menjadikan kami lebih 

dewasa dalam menjalani hidup bersosialiasi di masa sekarang dan 

masa yang akan datang. Sekian.   

 

3.12  Kesiman Hill 

 Oleh: Ahmad Muflih 

KKN merupakan singkatan dari “Kuliah Kerja Nyata” 

yang dilaksanakan mahasiswa pada saat semester 5 ke atas. KKN 

kali ini bertemakan KKN-P(Kuliah Kerja Nyata – Pencerahan). 
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KKN-P yang diadakan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

dilakukan secara lintas prodi yang nantinya setiap mahasiswa akan 

saling bertemu dengan teman-teman baru yang belum pernah 

mereka kenal namun bisa saja akan tetapi ada juga yang 1 tim 

dengan teman yang mereka kenal.  

Di hari pertemuan pertama yaitu pembekalan kita di 

pertemukan di gedung Psikologi lantai 4. Saat itu saya berangkat 

terlambat karena pekerjaan rumah yang banyak membuat saya tidak 

bisa berangkat sebelum waktu yang ditentukan. Setelah sampai di 

kampus, saya bergegas menuju ke ruang 403. Disanalah pertemuan 

kita di mulai. Ternyata saya sudah terlambat, namun masih bisa 

mengikuti beberapa arahan dosen pembimbing tim KKN-P kita. 

Setelah arahan selesai, kita berkumpul untuk membahas susunan 

organisasi. Awalnya kita semua malu-malu karena kita belum saling 

mengenal, akan tetapi penyusunan tetap berlanjut, saya pun dapat 

bagian menjadi anggota humas. Setelah penyusunan selesai kita 

semua bergegas untuk keluar ruangan.  

10 Januari 2020 beberapa anggota tim KKN-P kita yaitu 

Desa Kesiman berencana pergi survei tanpa dosen pembimbing, 

saya pun ikut serta dalam survei tersebut. Perjalanan pun di awali 

pukul 09:00 WIB. Pada saat perjalanan setiap menitnya sangat 

menyenangkan karena sudah lama saya tidak merasakan perjalanan 

jauh. Sesampainya disana kita tiba di Balai Desa bertemu dengan 

Kepala Desa beserta Perangkat Desa. Disana kita disambut dengan 

baik, kami pun menjelaskan tujuan dan program kerja kami pada 

saat KKN-P di Desa Kesiman. Waktu sudah menujukkan pukul 

12:00 WIB. Bertepat juga hari itu hari Jumat maka kami sebagai 

umat muslim bergegas ke masjid untuk menunaikan ibadah shalat 

Jumat. Setelah itu kami pun berpamitan untuk kembali ke Kota 

Sidoarjo.  

Di hari Rabu, 15 Januari 2020 kita melakukan survei 

bersama dosen pembimbing. Pemberangkatan pun ada yang 

mengendarai motor ada yang dengan mengendarai mobil. 

Sesampainya di Balai Desa ternyata Kepala Desa sedang ada 
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kegiatan di luar maka kita membahas rencana program kerja dengan 

perangkat desa. Setelah semua itu selesai kita pun berpisah dan 

pulang kerumah masing-masing. 

Pada saat persiapan pemberangkatan kita bertemu di 

Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo untuk pembagian 

jaket dan beberapa obat-obatan yang nantinya berguna pada saat 

KKN di Desa Kesiman, Trawas. Pembahasan yang kita lakukan 

yaitu tentang persiapan pemberangkatan ke Desa Kesiman karena 

ada yang membawa kendaraan sepeda motor guna untuk digunakan 

transportasi pada saat KKN. 

esok hari yaitu hari pemberangkatan kita berangkat 

bersama-sama, namun saya dan beberapa anak berangkat 

menggunakan sepeda motor. Sesampai disana kami menata ulang 

program kerja kami dan menyusun keuangan untuk program kerja 

serta konsumsi kami selama KKN di Desa Kesiman. 

Hari-hari berikutnya kami melakukan sosialisasi ke 

sekolah MI AL-HUDA Kesiman dan SD Muhammadiyah Kesiman 

juga ke masyarakat guna menyampaikan program kerja kami selama 

di Desa Kesiman. 

Di hari Sabtu kami di beri tugas oleh Perangkat Desa yaitu 

Bapak Ribut Santoso untuk membersihkan masjid yang berlokasi di 

Dusun Sumbersari. Besoknya di hari Minggu acara Tahlil Kubro di 

Desa Kesiman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto berjalan 

dengan lancar dan sangat meriah. Dari berbagai desa yang hadir 

sangat antusias mengikuti kegiatan acara Tahlil Kubro ini. 

Di Minggu berikutnya yaitu mulai hari Senin tanggal 27 

Januari 2020, program kerja mulai kami jalankan yaitu mengadakan 

les atau belajar bersama serentak untuk anak MI AL-HUDA 

Kesiman dan SD Muhammadiyah Kesiman yang dilaksanakan dari 

hari senin sampai kamis, untuk di siang harinya mulai pukul 12:30 

WIB dan untuk di malam harinya pukul 18:00 WIB 
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Pada tanggal 30 tepatnya hari kamis di situlah proker utama 

kita di mulai yaitu produk unggulan Desa Kesiman. Produk 

unggulan itu kami presentasikan bersama dengan kegiatan arisan 

PKK di salah satu rumah warga yaitu ibu Nur. Produk unggulannya 

yaitu ketela yang di ubah oleh tim KKN-P Umsida 2020 menjadi 

produk yang mempunyai nilai jual tinggi. Nama produk tersebut 

mempunyai nama “Olet’s Kesiman”. Olet’s Kesiman sendiri 

mempunyai 2 olahan ketela yaitu lumpia ketela dan nugget ketela. 

Kedua olahan tersebut mempunyai banyak varian rasa yang akan 

membuat olahan tersebut lebih menarik. Untuk kelanjutan produk 

unggulan kami, ada beberapa warga yang berminat untuk 

meneruskan produk unggulan olahan ketela ini. 

Pada bulan Februari tanggal 02 DPL mengunjungi posko 

tim KKN-P Desa Kesiman. Kedatangan DPL yaitu untuk 

mengetahui jalannya program kerja tim KKN-P Desa Kesiman dan 

mengecek apakah ada kendala selama KKN di Desa Kesiman. 

Di Minggu berikutnya pada tanggal 09 Februari, Tim 

KKN-P Desa Kesiman menjalankan program kerja yaitu 

penyuluhan hidroponik yang di tujukan kepada Karang Taruna Desa 

Kesiman. Para Pemuda Karang Taruna sangat antusias pada saat 

acara berlangsung. Setelah acara penyuluhan hidroponik, di hari 

esoknya posko kita kedatangan tim Monev(Monitoring Evaluasi). 

Tim Monev kita melakukan evaluasi program kerja dan produk 

unggulan serta melakukan penilaian hasil kerja kita yang ada di 

Desa Kesiman. 

Pada tanggal 12 Februari 2020 tim KKN-P Umsida 

melakukan kegiatan Cuci Tangan Sehat yang diadakan di Taman 

Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita, Desa Kesiman, Kecamatan 

Trawas, Kabupaten Mojokerto. Kegiatan tersebut di sambut dengan 

baik para guru dan anak-anak sangat gembira sekali karena 

kedatangan kakak-kakak KKN-P Umsida 2020. Mereka bermain 

bergembira bersama dengan kakak-kakak KKN-P Umsida 2020 

selama seharian di Taman Kanak-Kanak. 
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Program kerja pada minggu terakhir yang dilaksanakan 

pada tanggal 17 Februari 2020 oleh Tim KKN-P Umsida 2020 

adalah kegiatan Program Kerja Fun Game bertemakan “Melatih 

Kepemimpinan & Kepercayaan Diri” yang di ikuti peserta Ibu-ibu 

PKK Desa Kesiman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Sidoarjo. 

Kegiatan tersebut dilakukan guna meningkatkan kepercayaan para 

Ibu-ibu PKK agar kedepannya lebih giat dalam kegiatan-kegiatan 

yang akan diselenggarakan kedepannya. 

Kesan saya selama berada disini yaitu mendapat 

pengalaman baru. Pengalaman baru ini sangat berpengaruh bagi diri 

saya sendiri untuk masa yang akan datang. Banyak sekali hal-hal 

positif yang saya dapatkan selama KKN di Desa Kesiman, 

Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Gurauan teman-teman, 

respon masyarakat, keceriaan anak-anak TK dan Sekolah Dasar 

membuat saya betah berada disini. Pemandangan di Desa Kesiman 

ini sangatlah indah karena di apit oleh dua Gunung yaitu Gunung 

Penanggungan dan Gunung Welirang. Kebaikan-kebaikan dari 

semua orang yang ada disini tidak akan terlupakan 

Pesan saya untuk semua warga di Desa Kesiman agar 

mempertahankan keguyuban dalam setiap kegiatan sosial baik 

secara internal maupun eksternal. Untuk Kepala Desa beserta 

Perangkat Desa semoga kedepannya dapat terus membangun Desa 

ini menjadi lebih baik dan semakin maju. Sekian terima kasih 

 

3.13  Hari Demi Hari di Desa Kesiman 

 Oleh: Nikmatul Azizah 

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk 

dimana para mahasiswa mengabdi kepada masyarakat. Dalam 

pengabdian tersebut kami diberikan pengalaman belajar untuk 

menambah pengatahuan, pengalaman serta kesadara hidup 

ditengah-tengah langsung dengan masyarakat setempat.  
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Desa Kesiman kec.Trawas merupakan tempat yang dimana 

saya melakukan pengabdian kepada masyarakat. Di desa tersebut 

merupakan tempat baru bagi saya selama mengabdi kurang lebih 

1bulan jarak antara rumah saya dengan tempat KKN yang ditempati 

tidak begitu jauh. Untuk menempuh perjalanan ke tempat tersebut 

hanya memerlukan waktu sekitar setjam dari arah beji- bangil ke 

Trawas. Akses jalanpun mudah untuk dilewati kendaraan seperti 

mobil, truk dan sebagainya. Mendapatkan lokasi KKN di trawas 

membuat saya bersyukur banget karena dari pihak desa mensuport 

banget kita berada disitu, disambut dengan senang hati fasilitas pun 

juga memadahi.  

Hari pertama, saya saling sapa dengan satu sama  lain. 

Tetapi saya khawatir saya kehilangan teman-teman. Saya berharap 

pada awal ketemu dengan teman saya satu TIM KKN-P desa 

kesiman kompak. Kelompok KKN yang beranggotaan 17 orang 

yang orang berbeda jurusan atau prodi diantara dari prodi 

Manajemen, Akutansi, Teknik Mesin, teknik Informatika, Akutansi, 

Administrasi Publik, Pendidikan Guru MI, Pendidikan Guru SD, 

Psikologi, pendidikan bahasa ingris, pendidikan Agama Islam. Dari 

sinilah kami mengerti dan tujuannya pun sama. Mengenal mereka 

pun saya bangga, senang bisa saling tukar fikiran dan menemukan 

keluarga baru serta pengalamannya.  

Hari kehari saya berada didesa Kesiman, saya dan Teman-

teman saya disambut dengan baik dengan masyarakat tersebut dan 

antussias banget dengan kedatangan Tim KKN.  Saya bertempat 

tinggal selama kurang lebih 1 bulan di dusun sumber sari yang 

dimana tempat tinggal tersebut milik dari Bapak Lurah { Bapak 

Helmi Afandi ) saya senang berada di desa ini karena di desa 

tersebut memiliki banyak view alam yang bagus yaitu view gunung 

penanggungan dan gun ung arjuna.  Masyarakat sekitar sangat baik, 

ramah dan  menjaga kami seperti kami anak-anaknya. Di desa 

Kesiman menurut saya desa tersebut sudah  maju hanya saja 

kurangnya tempat berwisata.  
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Hari berikutnya saya turut ikut serta membuka acara 

Ceromonial di kecamatan  Trawas yang di hadiri oleh Bapak DPL  

bapak camat, bapak polisi, bapak komanda Rayon Militer, bapak 

lurah dan serta perwakilan dari tiap Tim KKN dari 8 desa yang 

berada di kecamatan tersebut salah  satunya Desa Kesiman, Desa 

Belik, Desa Duyung, Desa jatijejer, Desa Seloliman, Desa Trawas, 

Desa Sukosari, dan Desa Kedung Udi. Pada acara pembukaan 

tersebut penyerahan KKN-P memberikan pesan kepada kami agar 

tidak pantang menyerah, tetap semangat dan tidak loyo. Bapak 

Camat Drs. Agus Subyakto MSi, harapannya setiap apa yang sudah 

dipelajari pada masa dibangku kuliah dapat diimplementasikan 

kepada masyarakat agar dapat memberikan inovasi dalam 

kehidupan bermasyarakat. “Ujar katanya” . Bapak kapolri pun juga 

memberikan pesan kepada kami agar bisa menjaga norma-norma 

hukum yang berlaku. Dan tak lupa juga salah satu Dosen 

pembimbing lapangan yakni Bapak Ahmad Nurefendi Fradana 

MPd, menyampaikan pesan juga kepada kami agar bisa menjaga 

nama baik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, tetap menjaga 

sikap selama proses kegiatan KKN yang kurang lebih satu bulan.  

Hari berikutnya, saya dan teman saya melakukan 

sosialisasi ke sekolah yang bertujuan  untuk memberikan peluang 

kepada adek-adek dengan memberikan bimbingan les gratis yang 

dilakukan setiap hari mulai dari hari senin-kamis habis sholat 

maghrib. Bimbingan les tersebut bertempat di gedung bekas balai 

desa lama yang bersebelahan dengan balai desa baru. 

Alhamdulillahnya adek-adek sangat antusias banget untuk belajar 

bareng bersama kami dengan dihadiri kurang lebih 40 adek-adek 

yang ikut belajar bareng. setelah belajar bersama, saya bersama 

teman-teman saya mengajak adik-adik bermain agar adik adik tidak 

merasa bosan dan besoknya bisa kembali lagi untuk datang ke 

posko. Bimbingan les selesai pukul 19.30 malam.  

Hari berikutnya saya bersama teman teman melakukan 

eksperimen membuat makanan berbahan dasar ketela. Kami 

membuat lumpia dan nugget yang berbahan dasar dari ketela. 

Setelah eksperimen berhasil, kami meminta izin kepada ibu kepala 
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desa untuk mepresentasikan hasil dari eksperimen kami kepada ibu-

ibu dasawisma. Kegiatan tersebut merupakan salah satu dari 

program kerja kelompok KKN dengan judul Produk Unggulan 

Ketela Desa Kesiman yang disitu menjelaskan tentang kandungan 

gizi, manfaat dan macam-macam olahan yang terbuat dari bahan 

dasar ketela. Selain itu saya bersama teman teman saya mengejarkan 

kepada ibu-ibu dasa wisma tentang bagaimana proses pembuatan 

nugget dan lumpia ketela. Kegiatan tersebut bertempat di salah satu 

rumah warga desa yang bernama ibu Nur Aini yang terletak di dusun 

Kemlagi. Kegiatan tersebut dimulai dari pukul 15.00 sore dan 

selelsai pukul 17.00.  

Hari berikutnya saya bersama teman-teman berbagi tugas 

ke sekolah-sekolah unuk melakukan kegiatan observasi sekaligus 

mendampingi bapak ibu guru dalam proses belajar mengajar. 

Kegiatan belajar mengajar dimulai pukul 07.00 sampai jam 10.00 di 

dalam proses belajar mengajar tersebut kita disuruh membantu  

mengawasi adik-adik yang sedang kesulitan dalam proses 

pembelajaran berlangsung. Dan memberikan ice breaking biar adik-

adik tidak jenuh selama proses pembelajaran tersebut berlangsung.  

Seriring berjalanya waktu, kegitan kedua yakni tentang 

penyuluhan hidroponik yang mendatangkan ketua komunitas 

hidroponik Pasuruan yang bernama Pak Sulaiman yang bisa 

dipanggil dengan Cak Leman. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 

seluruh anggota karang taruna. Cak Leman menyampaikan berbagai 

hal tentang hidroponik yang mulai dari penjelasan tentang 

hidroponik, manfaat dari tanaman hidroponik, efisiensi ruangan 

untuk bercocok tanam,. Dan juga manfaat bagi perekonomian. 

Koordinator KKN-P desa Kesiman mengungkapkan “ harapannya 

dengan adanya kegiatan ini bisa terjadi kerja sama antar pihak 

karang taruna dan Tim KKN Umsida untuk membangun instansi 

Hidroponik.  

Dan kegiatan yang terakhir yakni FUN GAME yang 

dihadiri oleh ibuk-ibuk PKK yang bertujuan untuk melatih 

kepercayaan diri. Kegiatan tersebut dihadiri kurang lebih 50 orang 
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yang turut serta meramaikan kegiatan tersebut. Dalam acara tersebut 

dimulai dari pukul 08.00  sampai 12.00 siang. Selain acara tersebut 

terdapat juga bazar makanan yang berupa lumpia ketela, nugget 

ketela, sinom,  beras kencur, dan tahu walik.  

3.14  Kesiman, Pemandangan Alam, dan Kenangan 

Oleh: Ananto Ikhlil Baktiar 

Diwaktu sore hari sembari berbaring diatas kasur tidur 

yang empuk, aku mendapat notif dari pesan singkat dari grup 

whatsApp. Notif tersebut berisi tentang pembagian grup KKN 

pencarahan Umsida 2020, kemudian aku mencoba untuk membaca 

grup tersebut dan kesiman adalah desa yang tempat di mana nanti 

aku ber KKN. Desa dikaki gunung penanggungan yang sama sekali 

belum pernah terbayangkan.  

Selain tempat, notif tersebut berisi tentang dengan siapa 

saja nantinya aku ber KKN, yang dimana didalamnya berisi 

beberapa nama Mahasiswa lintas prodi yang kebanyakan sama 

sekali belum aku kenal. Rasa penasaran sangat menghantuiku oleh 

hal tersebut apalagi diantara nama tersebut hanya 2 orang  saja yang 

kukenal, kebetulan keduanya satu Fakultas denganku’ 

Hinga suatu ketika kita se-tim berkumpul dan saling 

berkenalan di kala prosesi pembeklan magang dilakukan. Pertemuan 

pertama itu sekan menjadi puncak dari kecangguangan  kita semua. 

Dimana hanya sepata-kata yang terucap dari prosesi kita dalam 

merangkai program kerja kita kedepanya. Singkat cerita semua 

program kita sudah tersusun dengan rapi dan all ready, Kesiman I’m 

Comming.  

Perjalanan ke desa Kesiman dilalui seperti biasa, dimana 

ada beberapa yang menaiki motor dan ada juga yang naik di truck 

pada perjalanan tersebut. Setelah sejam perjalanan akhirnya kita 

sampai juga di desa Kesiman. Sang penenggungan dengan 

kegagahanya menyabut kita semua, dan seketika raut ketakjubpan 

pun terpancar pada goresan wajah kita. Hawa dingin pun seakan 
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terlihat mesra dengan dengan lukisan alam yang begitu indah di 

hadapan mata.  

Ketika berada didesa Kesiman banyak hal yang kita 

lakukan. Mulai dari kegiatan formal kita berupa pelaksanaan proker-

proker, mulai dari pelatihan pengolahan produk unggulan desa 

berupa ketela, penyulahn hidroponik, dan pembetukkan karakter 

kepemimpinan kepada ibu-ibu pkk. Selain itu pula ada kegitan semi 

formal berupa kegiatan belajar mengajar kepada anak-anak SD 

dikalan sore hari, dan yang terhakhir adalah kegitan tersier kita 

berupa ekplorasi alam di desa Kesiman, 

Dalam ekplorasi alam tersebut kami menemukan sebuah 

hal menarik berupa Air terjun Kesiman yang belum terjamah 

manusia, yang bila dikelola dengan baik bukan tidak mungkin 

tempat tersebut bisa menjadi destinasi wisata unggulan bagi desa 

Kesiman. 

selain itu pula hamparan hijau sawah yang begitu indah, 

membuat kita seakan disuguhi oleh  panorama indah layaknya 

wallpaper di ponsel kita.  

Dan tak terasa tiga puluh hari puluh hari sudah kita sudah 

berada di desa dongeng tersebut. Pemandangan yang indah dan 

keramahan masyarakatnya, membuat aku sulit melupakan kenangan 

di desa tersebut. Terlebih lagi kelompok KKN yang di awal 

mendapati puncak kecanggunggan, di akhir kita bisa memperoleh 

renjana kemesraan. Kelak pada saatnya kisah singkat ini akan 

menjdi salah satu BAB dari sebuah buku Biografi yang nantinya 

akan kutuliskan.   

Dan kesiaman bagitu banyak mengajarkanku tentang arti 

kehidupan, terima kasih cukup banyak begitu menggebu-gebu 

kusampaikan, trutama pada berbagai pihak yang turut serta dalam 

kisah yang saat ini kutuliskan. 

 

3.15  A Small Village Of Thousands Of Beuties 



Tim Pengabdian Masyarakat Umsida 2020 48 

 Oleh: Bobby Ramadhani Herlambang 

Suatu hari saya mendafarkan mengikuti KKN (Kerja 

Kuliah Nyata),awalnya saya mendaftarkan KKN kerja berhubung 

saya kerjanya freelance jadi tidak bisa ikut KKN kerja karena tidak 

ada slip gaji jadi mau tidak mau saya ikut KKN non kerja, sempat 

panik sih karena sekelas saya yang mendaftarkan KKN non Kerja 

cuman 5 orang, tapi bagi saya mungkin ini jalan terbaik singkat 

cerita saya sudah mendaftar dan suatu hari keluarlah pembagian 

kelompok dari kampus dan saya lihat nama saya mendapat bagian 

di desa kesiaman Trawas tak masalah sih kebagian di desa tersebut 

yang saya khawatirkan saya di desa itu nama saya sendiri tidak tahu 

atau tidak kenal siapapun saya sempat cemas. 

Akhirnya hari pembekalan tiba saya mengikuti 

pembekalan tersebut awalnya sih saya cuman diem aja berkenalan 

satu orang dan akhirnya satu hari saya survey ke desa tersebut 

bersama teman saya.Pertama kali survey ke desa menurut saya ini 

desa yang modern yang tempatnya strategis saya beruntung 

mendapatkan dan di tempakan di desa Kesiman.Singkat cerita 

tanggal 21 Januari 2020 saya berangkat dan memulai KKN (Kuliah 

Kerja Nyata). 

Hari pertama di Desa kesiman saya merasa sangat 

menikmati desa tersebut yang hawannya yang dingin kalau malem 

susasanannya  yang sepi dan damai. Dan berjalannya waktu saya 

bosan karena selama  satu minggu saya hanya di posko memikirkan 

program kerja yang belum dapat, dan yang harus memasak sendiri 

cuci baju sendiri harus bangun pagi untuk konsultasi ke kepala desa 

semua itu jarang saya kerjakan di rumah saya ingin pulang saja 

tetapi saaya tetap nguat-nguatin di desa Kesiman, di minggu kedua 

program kerja kita sudah di tentuin kita membuat suatu produk 

dengan olahan ketela yang dominan di desa kesiman banyak yang 

mempunyai ladang ketela tetapi  lansung dijual di pengepul jadi kita 

berpikir untuk mengolah ketela menjadi khas oleh-oleh desa 

kesiman. 
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Di  minggu kedua kita menyiapka  program kerja pelatihan 

hidroponik kita membuat pelatihan hidroponik dikarenakan di bulan 

4 yang akan dating di desa kesiman membuat wisata dan 

pembudidayaan kolam ikan jadi proker kita ada kaitannya dengan 

program kerja bapak kepala desa desa kesiman dan  allhamdulilah 

dari prodram kerja yang kita buat ini ada tindak lanjut dari bapak 

kepala desa yang akan di bangun istalasi hidroponik di sepanjang 

jalan desa kesiman.  

Di minggu ketiga program kerja kita yaitu melatih ibuk-

ibuk untuk kepercayaan diri yang di  gabungkan dengan acara PKK 

di desa kesiman kita juga mengadakan games agar acara kita agak 

rame tapi antusias orang desa kesiman sangat baik allhamdulilah 

kita  megundang ibukibuk juga banyak yang datang singkat cerita 

proker kita berjalan dengan lancer semua tanpa ada kendala. 

Singkat cerita saya beruntung mendapatkan kelompok 

ini,banyak hal yang saya dapatkan di kelompok ini kita sudah seperti 

saudara dimana kita susah ataupun sakit banyak teman yang peduli 

kepada kita saying kepada kita dan kita saling membantu dan 

membenarkan kalua salah satu kelompok kita ada yang salah 

,diakhir KKN ini saya terharu atapun sedih saya tidak ingin berpisah 

dengan teman-teman saya karena saya sudah nyaman,yang awalnya 

saya tidak biasa mandiri saya bias mandiri..Desa kesiman juga 

mempunyai air terjun yang tidak pernah di jalmah oleh warga air 

terjun yang sangat indah pemandang gunung penanggungan dan 

arjuna sangat indah desa ini dan masyaraktnya sopan dan santun. 

 

3.16  KKN 

Oleh: Rizqi Della Fransisca 

Satu bulan lamanya di desa orang dengan pengabdian ke 

masyarakat sebagai tugas lapangan dan tugas besar untuk tingkat 

mahasiswa yang terakhir. Mahasiswa yang sudah memenuhi syarat 

untuk pemberangkatan KKN berangkat dan KKN ada beberapa 
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macam dan yang saya tahu hanya KKN-KERJA dan KKN-NON 

KERJA .  

KKN-NON KERJA dilaksanakan di awal tahun 2020 pada 

tanggal 21 Januari sampai 23 Februari sedangkan KKN-KERJA 

kemungkinan dilaksanakan bulan Agustus . Ada 3 kabupaten yaitu 

Kediri, Pasuruan, Mojokerto dan masing-masing 1 kelompok ada 

yang beranggota 17 anak dan 18 anak. Saya kebagian tugas kkn di 

kabupaten mojokerto tepatnya di kecamatan Trawas di Desa 

Kesiman yang kebetulan jarak dari rumah saya masih bisa dibilang 

dekat, disana kita sebagai 1 kelompok yang beranggotakan 17 anak 

menggali apa potensi dari desa tersebut dan pekerjaan masyarakat 

disana apa. Dataran tinggi identik dengan mayoritas masyarakatnya 

sebagai petani karena disana tanahnya bisa dibilang subur dan hanya 

bisa ditanami dengan sayuran,padi, ataupun ladang bunga . di desa 

Kesiman hampir 80% mayoritas sebagai petani dan sisanya ada yag 

buka bengkel dan karyawan swasta. Benar saja potensi desa tersebut 

adalah ketela kuning, para petani hanya menjual hasil dari kebun 

atau bahan mentahnya saja dan belum bisa mengangkat angkah jual 

yang lebih tinggi dari yang sudah diolah menjadi makanan atau 

camilan yang berdaya jual lumayan tinggi.  

Selama 1 bulan kita mempunyai 3 progam kerja yaitu 

pengembangan potensi desa, pelatihan hidroponik, pengembangan 

SID (Sistem Informasi Desa). Dari semua proker sudah terlaksana, 

pengembangan potensi desa kita mengolah ketela menjadi nuget dan 

lumpia telo dengan brand kita OLET yang mempunyai harga jual 

yang lumayan tinggi dengan pengemasan yang menarik dan banyak 

yang disukai anak anak kecil. Proker ke-2 pelatihan hidroponik dan 

SID yang bisa dibilang berhasil dan terlaksana, dari 1 bulan 

pengabdian dimasyarakat ada suka dan ada duka. Acara demi acara 

yang dilaksanakan oleh warga desa kita ikuti sebagai pengenalan 

lebih dekat lagi dengan masyarakat di desa maupun dusun, di desa 

kesiman ada 3 dusun.  

Setelah beberapa hari disana kita membuat proker 

tambahan yaitu memberikan belajar bersama anak SD dan MI setiah 
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hari senin-kamis, ada dua sesi waktu yaitu dilaksanakan siang dan 

setelah magrib. Tidak hanya itu saja, kita juga mengajar di SD dan 

MI sebagai bentuk pengenalan juga ke adik-adik yang disana dan 

para guru SD dan MI memperbolehkan kami untuk membantu 

mereka tetapi kebanyakan hanya kita isi dengan game yang melatih 

konsentrasi mereka dan memberi pengajaran tentang ahklak yang 

baik sejak dini.  

Pada minggu terakhir di bulan Januari kita memberikan 

pelatihan pengolahan ketela menjadi nuget dan lumpia ketela ke ibu-

ibu pkk dan mereka terlihat antusias untuk melihatnya bagaimana 

proses dan menjadi nuget yang siap santap kemudian mencoba 

untuk membuat di rumah dan respon mereka baik dan katanya anak 

mereka suka dengan makanan tersebut. Minggu pertama di bulan 

februari kami melaksanakan proker yang ke-2 yaitu pelatihan 

hidroponik yang melibatkan warga dan karang taruna desa untuk 

mengikuti kegiatan yang dilaksanakan pada hari minggu tetapi 

sebelum pelaksanaan proker ke-2 kita izin ke TK untuk memberikan 

sosialisasi tentang pentingnya menjaga kesehatan dengan cara 

mencuci tangan, setelah disetujui kita berjalan ke desa untuk 

menyapa warga disana dan mencari air terjun yang terpendam di 

desa tersebut dan banyak orang tidak tahu keberadaannya tapi itu 

berlaku untuk orang awam seperti kita tetapi kita diberi tahu oleh 

kakak dari kkn sebelumnya bahwa ada salah satu air terjun disana 

dan meminta kita untuk melihatnya dengan harapan mungkin bisa 

dijadikan potensi desa sebagai wisata alam disana tetapi setelah 

ditelusuri akses jalan tidak sesuai dan bahkan tidak bisa dijangkau 

orang karena memang tempatnya ditengah hutan yang ditutupi 

rerumputan dan pepohonan yang bisa dibilang rimbun. Dan pantas 

saja setelah kita sampai sana memang indah dan kita menyayangkan 

kenapa ini tidak diekspos atau dikembangkan oleh warga desa tetapi 

setelah dipikir lagi ada beberapa kesulitan untuk menjangkaunya. 

Proker yang ke-3 SID (Sistem Informasi Desa) kita juga berhasil 

membantu permintaan sekretaris desa untuk mengisi data yang ada 

di sistem. Dari semua proker dan kegiatan selama 1 bulan tidak 

terasa waktu begitu cepat dan kkn segera selesai, di minggu-minggu 
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terakhir kita membuat acara sederhana yaitu membuat kreatifitas 

dari adik-adik SD dan MI untuk membuat kerajinan tangan dan 

hasilnya untuk mereka jadikan pajangan dan ada juga dimanfaatkan 

yang lainnya.  

Beberapa hari dari acara itu kita berpamitan ke SD dan MI 

sebagai bentuk terimakasih karena kita bisa diberi kesempatan untuk 

mengenal adik-adik beserta guru yang ada disana. Waktu berlalu 

begitu cepat dan dari semua yang kkn di kecamatan Trawas 

berkumpul untuk membuat acara perpisahan dan mengenalkan 

produk-produk unggulan dari Desa masing-masing beserta sebagai 

tanda telah berakhirnya kkn-pencerahan 2020 di kecamatan Trawas.  

Dari situ kita belajar tentang pentingnya kekompakan 

dalam suatu kelompok, memecahkan masalah, pentingnya teman, 

menghormati antar teman dan orang disana serta jauh dari keluarga 

selama 1 bulan. Dari situ juga kita belajar tentang pentingnya 

menjaga tata krama selama jauh dari lingkungan kita biasanya dan 

kerjasama antar teman. Masyarakat Desa juga baik dan menerima 

kita tetapi kita kurang melalukan pendekatan ke mereka karena 

tempat tinggal kita yang tidak ditengah pemukiman warga. Dihari 

selanjutnya kita membuat syukuran sebagai bentuk terimakasih 

untuk waktu 1 bulan ada di desa Kesiman kecamatan Trawas 

Mojokerto. Dan tidak lupa kita juga memberi cindera mata sebagai 

kenang-kenangan dari kita KKN-P 2020 di Desa Kesiman. 

Terimakasih untuk teman-teman dan masyarakat Desa Kesiman 

untuk waktu 1 bulan yang sangat berharga. 

 

3.17  Sedikit Kisah Tentang KKN Ku 

 Oleh: Salmee Mahamat 

Perkanalkan nama saya salmee mahama mahasiswa 

fakultas agama islam jurusan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah 

dari universitas muhammadiyah sidoarjo. Saya angkatan 2017.  
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Awal-awal diberi tahukan  sama teman-teman  nanti kita 

akan adakan KKN  dan di wajibkan untuk mahasiswa semester 5 

soalnya merupakan salah satu mata kuliah ,  aku masih bingung 

KKN  itu apa sih ? Eh ternyata KKN itu kuliah kerja nyata. 

KKN ku yang di tentukan pihak LPPM nya jadi nggak bisa 

milih sendiri mau KKN nya di mana sama siapa, pembagian 

kelpmpok KKN ini juga di tentukan pihak LPPM-nya jadi dalam 

satu kelompok terdiri atas beberapa fakultas yang berbeda, setiap 

kelompok terdiri 17 orang. 

Kkn ku di tempat pada desa kesiman, desa kesiman 

merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan 

trawas,kabupaten mojokerto dengan luas wilayahnya 153 Ha. 

Jumlah penduduk desa kesiman berdasarkan data desa sebesar 6.537 

orang, pencarian masyarakat desa kesiman sebagai besar adalah 

seorang patani  kerena memang  kawasannya berada di pegunungan 

dan yang berprofesi sebagai Wiraswata . 

Program pertama  melaksanakan kegiatan KKN di desa 

kesiman pada tanggal 15 Februari, kegiatan pertama yang kita 

lakukan yaitu pemgembangan  produk unggulan, membuat kegiatan 

rutin bimbigan belajar dengan harapan nantinya agar dapat 

diteruskan oleh warga desa kesiman. 

Program yang kedua melaksanakan kegiatan KKN di desa 

kesiman mulai dari  tanggal 24 sampai tanggal 19 Februari yang kita 

lakukan yaitu sosialisasi kegiatan belajar megajar sekolah SD dan 

MI,  

Program yang ketiga melaksanakan kegiatan KKN di desa 

kesiman pada tanggal 8 Februari kegiatannya adalah  pelatihan 

hidroponik  

Ada juga proker kecil-kecil yaitu program belajar bersama 

dengan adik-adik SD dan MI dikesiman. Saat acara mau di mulai 

saya mulai merasa ragu untuk mengajar  karena bahasa Indonesia ku 

kurang lancer. Dan Alhamdulillah adik-adik memaklumi saya 
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karena saya memberitahu mereka kalau saya dari Thailand. Adik-

adik malah bertanya-tanya kehidupan saya di Thailand. Mesikipun 

saya anak jurusan PGMI saya masih bingung dengan pelajaran di 

Indonesia. Setidaknya saya masih 54ias mengajarkan anak-anak 

sedikit-sedikit saya juga sering meminta bantuan dari teman-teman 

KKN, yang paling saya 54ias ialah mengajarkan bagian pelajaran 

bahasa arab.  

Ketika acara penutupan di SD dan MI saya terharu bagat 

karena saya sama adek udah sangat dekat, banyak pengalaman seru 

bersama adik-adik di Desa Kesiman ini. Sedih Senang bercampur 

jadi satu ketika ada adik-adik yang melarang kami pulang. Agar 

tidak lupa dengan kenangan ini saya meminta foto bersama mereka 

agar aku ingat selalu bila aku sudah pulang ke Thailand.  

Benar – benar pengalam menyenagkan didesa Kesiman ini. 

Aku besrsyukur bertemu dengan teman-teman tim KKN, adik-adik, 

dan warga Desa Kesiman ini. 
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Bab IV 
KESAN MASYARAKAT 
TERHADAP TIM KKN 

 

4.1 Kesan Kepala Desa / Perangkat Desa 

Oleh : Bpk. Helmi Afandi S. Pt 

 Ucapan terima kasih begitu banyak diucapkan 

oleh bapak kepala desa Kesiman terhadap tim KKN 

Pencerahan 2020 Umsida. Hal ini dikarenakan progam 

kerja yang disusun oleh tim KKN Kesiman sangat 

berkesinambungan dengan progam kerja yang disusun 

oleh pihak desa. Kemudian pihak desa juga merasa 

terbantu dikarenakan kesulitan yang ditemui oleh 

beberapa perangkat desa, khususnya dalam hal 

website bisa mereka konsultasikan ke salah satu tim KKN Kesiman. Tim 

KKN kami juga membantu beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh 

perangkat desa Kesiman. Kehadiran tim KKN Pencerahan di Kesiman 

juga memberikan dampak yang begitu positif bagi warga di Desa 

Kesiman, hal ini dirasakan oleh bapak kepala desa lantaran semua 

kegiatan yang dilakukan oleh tim KKN Pencerahan mampu memberikan 

warna tersendiri bagi warga desa Kesiman.  

 Kedepannya pihak kepala desa mengharapkan bahwasanya semua 

hal yang ditinggalkan oleh tim KKN Pencerahan dapat memberikan 

dampak positif bagi warga desa Kesiman pun juga semua hal negatif 

yang didapat oleh tim KKN dari desa Kesiman semoga tidak terbawah 

di kehidupan yang akan datang.  
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4.2 kesan Kelompok Ibu PKK 

Oleh : Bu. Titik 

 Terima kasih juga disampaikan oleh Ibu PKK di 

Desa Kesiman, lantaran kegiatan-kegiatan yang 

diadakan oleh tim  KKN pencerahan begitu banyak 

memberikan kesan bagi Ibu-ibu PKK Desa Kesiman. 

Tim KKN sudah dapat mengantarkan Ibu-ibu PKK 

Desa Kesiman untuk menginovasikan pengolahan 

ketela menjadi olahan “olet’s” yang sebelumnya 

ketika panen langsung di ambil oleh para pengepul. 

Besar harapan masyarakat Desa Kesiman agar pengolahan ketela ini 

dapat berlanjut ke tahap berikutnya. Dan kedepannya Desa Kesiman bisa 

menjadi sentra oleh-oleh ketela khas Mojokerto. 

 

4.3 Kesan Kelompok Karang Taruna 

Oleh : Mas Aji 

 Kedatangan KKN Pencerahan UMSIDA yang 

disambut oleh Kepala Desa dan masyarakat Desa 

Kesiman pada umumnya diterima dengan baik. Dan 

selama kurang lebih satu bulan lamanya KKN 

Pencerahan UMSIDA di Desa Kesiman dengan 

progam kerja yang sangat membantu masyarakat, 

khususnya dalam bidang kewirausahaan dan hal itu 

sangat membantu bagi masyarakat pada umumnya, 

dan kami juga sebagai pemuda-pemudi yang bergabung dalam 

organisasi Karang Taruna sangat bangga kepada mereka. Kami sebagai 

Mahasiswa UMSIDA sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih 

atas pelayanan yang baik di Desa Kesiman.  
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Bab V 
PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil kegiatan, pengamatan, dan pelaksanaan program 

kerja KKN-P di desa kesiman kami tim KKN mengambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Keberhasilan semua program kerja dan kegiatan KKN-P di Desa 

Kesiman tidak lepas dari kerja sama antar Warga Desa dan 

Perangkat Desa yang telah membantu dan mendukung kami 

sehingga 

2. Semua tim KKN desa Kesiman mampu memposisikan diri didalam 

kehidupan masyarakat desa Kesiman dengan baik. Akan tetapi kita 

tidak lupa dengan kodrat kita sebagai manusia pasti pernah 

melakukan kesalahan dalam kehidupan masyarakat.oleh karena itu 

apabila ada kesalahan yang dilakukan oleh tim KKN baik disengaja 

maupun tidak, kami mohon maaf yang sebesar besarnya. 

3. Semua tim KKN Pencerahan di Desa Kesiman sangat kompak 

ketika melaksanakan progam kerja yang kita jalani, bukan saat 

progam kerja saja tim KKN tetap menunjukan kemistery dalam 

kelompok.  

4. Anak-anak di Desa Kesiman sangat antusias menyambut 

kedatangan tim KKN Pencerahan, terutama saat progam belajar 

mengajar. Dan mereka juga istiqomah mengikuti kegiatan belajar 

mengajar yang kami adakan di hari tertentu.  

5. Masyarakat dan perangkat Desa Kesiman cukup terbuka menerima 

kehadiran tim KKN Pencerahan Desa Kesiman. Karena begitu 

luasnya wilayah Desa Kesiman ada beberapa pihak, terutama di 

tepian desa agak kurang berinteraksi dengan tim KKN kita.  
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6. Melihat adanya potensi yang dimiliki Desa Kesiman maka kami 

berusaha untuk menciptakan sebuah inovasi produk dari 

pengembangan olahan ketela. Inovasi ini kami berinama produk 

Olet’s. Produk ini kami buat dengan harapan nantinya dapat 

meningkatkan perekonomian di Desa Kesiman. 

 

5.2 Saran 

Ada beberapa saran yang dapat Tim KKN sampaikan pada 

pihak desa : 

1. Lebih memperioritaskan para pemuda untuk turut serta dalam 

membangun desa kesiman kedepannya, supaya para pemuda di 

Desa Kesiman tidak memilih merantau ke daerah luar . 

2. Kami menyarankan kepada pihak desa untuk memperbanyak 

pelatihan dalam bidang apapun kepada pemuda di desa Kesiman 

agar nantinya Desa Kesiman memiliki SDM yang berkualitas 

3. Kami memberikan saran juga agar kedepanya sampah bisa 

dikelola dengan baik dan benar supaya Desa Kesiman bisa terlihat 

lebih asri dan indah. 

4. Di Desa Kesiman juga terdapat air terjun yang masih belum 

terjamah oleh masyarakat luar, saran kita kedepanya adalah 

supaya dibangunkan akses menuju air terjun tersebut supaya 

masyarakat luar bisa datang ketempat air terjun itu dan hal itu bisa 

menjadi potensi wisata bagi masyarakat Kesiman. 

5.3 Rekomendasi 

Kami berharap kedepanya apaa yang telah kita berikan bisa 

lanjutkan oleh warga di desa kesiman, seperti halnya brand olet yang 

telah kita buat, kemudian platihan hidroponik yang telah kita lakukan, 

serta beberapa tempat sampah yang kita sebar di beberapa tempat di Desa 

Kesiman bisa dijaga dengan baik dan bermanfaat bagi warga desa 

kesiman. 
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5.4 Rencana Tindak Lanjut 

1. Kedepanya produk unggulan yang kita buat bisa menjadi olahan 

pangan khas Desa Kesiman. Karena Kesiman yang merupakan desa 

dengan komoditas penghasil ketela sehingga mempermudah proses 

peoduksi dari produk yang kita hadirkan tersebut. Produk tersebut 

bernama Olet’s yang merupakan kebalikan dari kata telo. 

Kedeppanya produk ini akan dibuatkan stand di daerah Pasar 

Kesiman yang merupakan sentra perbelanjaan di kawasan Trawas. 

Untuk pengelolahannya semua kegiatan akan dijalankan oleh pihak 

Karang Taruna di Desa Kesiman. 

2. Dari pelatihan hidropronik yang dilaksanakan teman-teman ada 

tindak lanjut yang nantinya akan dilaksanakan oleh pihak desa yaitu 

pembangunan desa wisata berbasis pertanian yang nantinya di tiap 

tepi jalan Desa Kesiman akan di bangun instalasi Hidroponik yang 

nantinya akan disaksikan oleh para pengunujung ketika menyusuri 

jalan tersebut. 
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 LOGBOOK KEGIATAN 

 

Waktu   : Rabu, 22 Januari 2020 

Tempat   : Kantor Kecamatan Trawas 

Keterangan  : Ceremony  

Tujuan   : Pembukaan KKN di Kecamatan Trawas 

 

 
Rabu, 22 Januari 2020 sebagian Mahasiswa KKN mengikuti acara 

ceremony di Kantor Kecamatan, Trawas. Kegiatan ini dihadiri oleh 8 Desa 

yang tersebar di Kecamatan Trawas. Kegiatan ini dilaksanakan pukul 08.00-

10.00. kegiatan ini juga dihadiri oleh Dewan Pembimbing Lapangan (DPL) 

serta Ketua Kecamatan Trawas. 

_______________________________________________ 

 

Waktu   : Kamis, 23 Januari 2020 

Tempat   : SD Muhammadiyah Trawas dan MI AL-HUDA 

Keterangan  : Sosialisasi 

Tujuan   : Memberikan Pemberitahuan Tentang KBM 
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Kamis, 23 Januari 2020 kami pergi ke 2 tempat pendidikan, yaitu 

SD Muhammadiyah Trawas dan MI Al-Huda Trawas untuk memberikan 

surat izin untuk mengadakan sosialisasi bimbel dan melaksanakan edukasi 

bagi siswa-siswi kelas 1-6 SD. 

_______________________________________________ 

 

Waktu   : Sabtu, 25 Januari 2020 

Tempat   : Masjid Desa 

Keterangan  : Membersihkan Masjid 

Tujuan   : Membantu Masyarakat Membersihkan Masjid 

 

 
Sabtu, 25 Januari 2020 tim KKN Desa Kesiman dimintai bantuan 

oleh masyarakat Desa untuk membersihkan masjid, karena masyarakat Desa 

akan mengadakan acara berupa Tahlilan Kubro. 

_______________________________________________ 
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Waktu   : Senin, 27 Januari 2020 

Tempat   : Posko 

Keterangan  : Inovasi 

Tujuan  : Melakukan Eksperimen atau Percobaan  Mengolah  

  Ketela 

 

 
Senin, 27 Januari 2020 kami melaksanakan kegiatan eksperimen 

atau percobaan produk unggulan desa yaitu membuat ketela. kami memiliki 

2 produk, yang pertama “lumpia telo” yang ke 2 “nugget telo”  yang nantinya 

kami akan mendemokan atau mempromosikan produk ketela ini kepada 

masyarakat. 

_______________________________________________ 

 

Waktu   : Rabu, 29 Januari 2020 

Tempat   : Posko 

Keterangan  : KBM 

Tujuan  : Belajar dan Mengajar Murid SD 
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Rabu, 29 Januari 2020 kami mulai melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar bersama anak-anak SD. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Senin 

s/d Kamis setelah Dhuhur dan setelah Maghrib. Para anak SD sangat antusias 

sekali dengan adanya kegiatan ini. Mereka merasa terbantu untuk 

menyelesaikan tugas PR nya. 

_______________________________________________ 

 

Waktu   : Kamis, 30 Januari 2020 

Tempat   : Salah Satu Rumah Warga 

Keterangan  :  Demo Masak 

Tujuan  : Mempromosikan Inovasi Produk Unggulan Desa 

 

 
Kamis, 30 Januari 2020 kami tim KKN Kesiman mengadakan demo 

masak disalah satu rumah warga yang bertempat di Dusun Kemlagi. 

Kami mempromosikan inovasi produk unggulan Desa yaitu ketela. 

kami melakukan demo masak didepan Ibu-ibu PKK. Kami menyajikan 

2 menu yaitu “lumpia telo” dan “nugget telo”. 
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Waktu   : Minggu, 02 Febuari 2020 

Tempat   : Posko 

Keterangan  : Menyambangi 

Tujuan  : Menanyakan Tinjak Lanjut Proker 

 

 
Pak DPL, Bapak Effendi mengunjungi posko kami untuk menanyakan 

kabar kami dan tindak lanjut tentang proker utama kami. 

_______________________________________________ 

 

Waktu   : Senin, 03 Febuari 2020 

Tempat   : SD Muhammadiyah dan MI AL-HUDA 

Keterangan  : Mengajar dan Bermain 

 

 
Senin, 03 Febuari 2020 kami berkunjung ke 2 SD yaitu SD 

Muhammadiyah Trawas dan MI AL-HUDA untuk melaksanakan mengajar 

dan bermain bersama siswa-siswi disana. 
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Waktu   : Jum’at, 07 Febuari 2020 

Tempat   : TK Darmawanita 

Keterangan  : Sosialisasi 

Tujuan  : Mengajarkan Kebersihan Diri 

 

 
Jum’at, 07 Febuari 2020 kami melaksanakan sosialisasi bertemakan 

“menjaga kebersihan diri”. Kami melakukan kegiatan dengan cara mulai 

mengutamakan pentingnya cuci tangan. Lalu kami menyuruh anak-anak 

untuk keluar kelas dan berbaris mempraktikkan bagaimana cara mencuci 

tangan dengan benar. Setelah itu, kami membagikan jajanan kepada anak-

anak TK sebagai hadiah.  

_______________________________________________ 

 

Waktu   : Minggu, 09 Febuari 2020 

Tempat   : Kelas MI AL-HUDA 

Keterangan  : Sosialisasi 

Tujuan  : Belajar Hidroponik 
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Minggu, 09 Febuari 2020 kami melaksanakan sosialisasi berupa 

kegiatan “belajar hidroponik”. Kegiatan ini mengajarkan agar para petani 

lebih mudah dan bisa bercocok tanam tanpa harus pergi ke kebun. Kami juga 

mendatangkan pemateri yang sudah sukses dan berpengalaman di bidang 

hidroponik. Beliau juga mengikuti KHP (Komunitas Hidroponik Pasuruan). 

_______________________________________________ 

 

 Waktu   : Senin, 17 Febuari 2020 

Tempat   : Gedung Bumdes 

Keterangan  : Kegiatan Ibu-Ibu PKK 

Tujuan  : Membantu Kegiatan  

 

 
Senin, 17 Febuari 2020 kami membantu kegiatan ibu-ibu PKK 

bertempat di Gedung Bumdes. Acara ini juga dihadiri oleh Bapak dan Ibu 

Kepala Desa dan kami juga disuruh Ibu Kepala Desa untuk membuat snack 

atau cemilan untuk acara ini. Kami membuat Lumpia Telo dan Nugget Telo 
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yang nantinya akan dipromosikan oleh Ibu Kepala Desa sendiri sebagai 

produk unggulan desa. 

_______________________________________________ 

 

Waktu   : Rabu, 19 Febuari 2020 

Tempat   : SD Muhammadiyah dan MI AL-HUDA 

Keterangan  : Berpamitan 

Tujuan  : Perpisahan Dengan Murid-Murid SD 

 

      

 
Rabu, 19 Febuari 2020 kami mengadakan perpisahan bersama 

murid-murid SD Muhammadiyah dan MI AL-HUDA. Kami juga 

memberikan cinderamata atau kenang-kenangan untuk pihak sekolah. 

_______________________________________________ 

 

Waktu   : Jum’at, 21 Febuari 2020 

Tempat   : Gedung Bumdes 

Keterangan  : Acara Penutupan 

Tujuan  : Gebyar KKN-P  
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Jum’at, 21 Febuari 2020 semua tim KKN di Kecamatan Trawas 

mengadakan kegiatan Gebyar KKN. Acara ini cukup meriah. Acara ini 

dihadiri oleh Pihak dari masing-masing Desa dan pihak Kecamatan pun ikut 

hadir dalam acara Gebyar KKN ini. Beliau juga berterima kasih kepada tim 

KKN yang sudah membantu kegiatan disetiap Desanya masing-masing. 
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BIODATA PENULIS 
Ahmad Nurefendi Fradana 

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. 
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Lina Silfiatin Roudhotul Janah 

 Yang biasanya di ruang kelas bisa 

dipanggil Lina. Seoarang perempuan 

yang lahir di Mojokerto 30 Maret 

1999 dari pasangan Heru Sukamto 

dan Mud Maidah yang merupakan 

penduduk Mojokerto. Lina memiliki 

seorang adik laki-laki yang bernama 

Mochamad Reza Aditya Putra. Lina 

bertempat tinggal di tengah desa yang 

rata-rata masyarakatnya bermata 

pencaharian sebagai petani. 

Mengenai pendidikan yang sedang dijalani saat ini, ia ingin memiliki 

pengalaman yang berbeda dari yang lainnya. Meskipun ayah dan ibunya 

bukan dari seorang sarjana akan tetapi ia membulatkan tekad untuk 

mengubah pola pikir yang perlu diluruskan dengan mengenyam pendidikan 

tingkat S1 di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Program Studi 

Administrasi Publik inilah yang dipilih oleh Lina dalam mengenyam 

pendidikan, ia berfikir bahwa harus bisa merubah birokrasi yang masih 

berbeli-belit. Sehingga harapan ia ke depan, ia ingin pelayanan publik bisa 

lebih baik lagi. Inilah singkat cerita mengenai biodata sang penulis dalam 

mencari sebuah pengalaman demi menjadi seseorang yang lebih peka dengan 

kejadian yang ada di tengah masyarakat. 
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Novia Rifdayanti 

Bisa dipanggil Novia. Perempuan Berkulit sawo matang. Lahir di Sidoarjo, 

04 November 1998. Dari pasangan Winarto Dan Uswatun Khasanah seorang 

yang pekerja keras. Memiliki seorang adik  bernama Naurah. Ia tumbuh di 

keluarga yang sopan Ramah, dan juga 

beragama islam. Cita-cita menjadi 

orang sukses bisa membahagiakan 

kedua orangtua dan bisa mengajak ke 

Tanah Suci. Mengenai pendidikan 

Novia Rifdayanti diketahui dari masa 

remajanya  yang dihabiskan dengan 

bersekolah di SMK PGRI 3 

SIDOARJO. 

Ia kemudian lanjut di Perguruan Tinggi 

Swasta Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo, Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan, Prodi Psikologi. Tetap 

semangat untuk meraih masadepan, fokus yang diharapkan, mendapatkan 

ilmu yang bermanfaat.  
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Ahmad Muflih 

Memiliki nama panggilan muflih atau muff. 

Laki-laki yang tinggi ini lahir di Sidoarjo 19 

Agustus 1998 dari pasangan Heru Sutrisno 

dan Istirohmaniyah yang merupakan garis 

keturunan Jawa beragama Islam. Muflih 

merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. 

Mempunyai kakak pertama laki-laki 

bernama Ahmad Maulana, ia juga memiliki 

kakak kedua Perempuan bernama Nur 

Muflikhah dan adik bernama keempat 

Muhammad Ishomuddin. 

Ia tumbuh dalam keluarga yang mencintai 

lingkungan. Kakak pertamanya yang selalu 

menemani dikala saat berkebun maupun 

membersihkan lingkungan luar rumah. Kesehariannya pun tidak jauh dari 

rumah karena kebun dan hal-hal tentang lingkungannya hanya diruang 

lingkup sekitar rumah. Selain itu muflih juga mempunyai hobi memancing. 

Hobi itu muncul sejak kecil namun lebih berkembang sejak berusia 13 tahun 

pada saat di bangku Sekolah menengah pertama. Kakak pertamanya yang 

membuat hobi itu semakin diminati dan sampai sekarang masih sangat 

disukai. Mengenai pendidikan Ahmad Muflih merupakan lulusan dari SMA 

Negeri 2 Sidoarjo angkatan ke-29. Ia kemudian melanjutkan pendidikan 

tinggi ke Fakultas Sains dan Teknologi UMSIDA. Perjuangan besar yang 

ditempuh oleh muflih yaitu memulai dari nol karena dia dulunya dari jurusan 

Ilmu Pengetahuan Sosial, namun memilih masuk jurusan Teknik Informatika. 

Akan tetapi dia tidak menyerah, tetap menjalani dan selalu semangat untuk 

menimba ilmu. 
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Helena kournikova 

 yang lebih dikenal dengan Helena, Memang 

nama nya sangat kebarat-baratan tapi helena 

merupakan keturunan asli dari indonesia, 

Lahir di kota Sidoarjo , 22 juni 1999, Helena 

merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara, 

meskipun ia adalah anak terakhir tetapi dia 

dididik untuk menjadi sosok yang mandiri, 

pekerja keras, mampu menyelesaikan 

masalahnya sendiri dan harus mampu 

memenuhi ekspektasi kedua orang tua. 

Saat ia mulai berumur 6 tahun, Helena 

memulai pendidikan di SDN 1 Besuki, 

Sidoarjo, kemudian setelah lulus dia 

melanjutkan pendidikannya di SMP Kemala Bhayangkari, Porong di tahun 

2010. Selepas lulus dari SMP di tahun 2012, dia melanjutkan pendidikannya 

di SMAN 1 Porong Kabupaten Sidoarjo. 

Ketika masih kecil ia memiliki ketertarikan dalam bidang tari, ia merasa 

dengan ia menari ia dapat mengekspresikan semua perasaan yang ada 

dihatinya, ketertarikan helena tersebut tidak hanya memberikan kepuasan 

hati semata tetapi dengan hobi tersebut helena mampu menghasilkan uang 

dengan mengikuti lomba dan menjadi pengisi di acara-acara tertentu. Tetapi 

ketika ia mulai memasuki pendidikan di bangku SMP ia mengalami suatu 

kejadian yang membuatnya harus berhenti untuk melanjutkan 

ketertarikannya pada menari. 

Kegagalan tersebut tidak membuat Helena untuk kehilangan harapan dan 

cita-cita, ia mulai melakukan aktivitas seperti biasa dan hingga saat ini ia 

menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan menempuh 

jurusan Akuntansi. 
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Muhammad Dedy Agung Saiful Rahman 

Lahir di kota baru , 25 mei 1998, ia 

adalah anak pertama dari tiga 

bersaudara, buah dari pasangan 

Kateni dan Miftahurrohmah. Dedy 

adalah panggilan akrabnya , 

Ayahnya seorang wiraswasta. Sejak 

kecil dia selalu di nasehati oleh 

ayahnya untuk selalu rajin 

beribadah, jujur dan baik terhadap 

sesama. 

Ketika berumur 6 tahun, ia memulai 

pendidikan di SDN 3 Margomulyo, 

blitar, kemudian setelah lulus dia 

melanjutkan pendidikannya di SMPN 1 sutojayan di tahun 2011. Selepas 

lulus dari SMP di tahun 2014, dia melanjutkan pendidikannya di SMAN 1 

sutojayan Kabupaten Blitar. 

Ketika menginjak kelas XI SMA tersebut, dia mengikuti lomba cipta lagu 

antar sekolah se-kabupaten/Kota Blitar , dan lagunya yang berjudul “ untuk 

mu pahlawan ku" menjadi juara harapan ke 1 dalam perlombaan tersebut. 

Tentu saja ini membuat hatinya senang dan semakin bersemangat dalam 

menciptakan lagu. 

Selain itu ia juga aktif dalam kegiatan extra kurikuler di sekolah seperti sepak 

bola. Saat ini dia masih melanjutkan kuliah  jurusan manajemen, di 

universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 
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Andrean Dwi Prasetya 

Lahir di Kota pahlawan yaitu kota Surabaya pada tanggal 18 bulan November 

tahun 1998, ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara, dari pasangan Sukarman 

dan Endang. Andre adalah 

panggilan akrabnya, Andre 

mempunyai 1 kakak dan 1 

adik yaitu kakaknya yang 

bernama Ekza Ernanda 

putra dan 1 adik yang 

bernama Rizky Triastana 

kedua orang tuanya bekerja 

di PNS dan ibu bekerja 

wiraswasta, diwaktu SMP 

dia mengikuti lomba gerak 

jalan antar kecamatan dan alhamdulilah bisa membawa pulang piala juara 1 

dan bukan itu juga diwaktu SMK banyak kegiatan yang diikuti olehnya 

seperti osis dan pramuka dia menghabiskan waktu SMK di SMK Antartka 2 

Sidoarjo. Dan sekarang melanjutkan di perguruan tinggi di Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo mengambil jurusan Ilmu Komunikasi.   
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Rigelita Ratnasari 

Biasa dipanggil Rigel atau Tita. 

Sidoarjo, 30 September 1997. Ia anak 

ke 5 dari 6 bersaudara dari pasangan 

Agus Prabowo dan Banowati 

Murtiningsih. Ia memiliki 3 orang 

kakak perempuan, 1 kakak laki-laki dan 

1 adik laki-laki. Masalah pendidikan, ia 

dulu bersekolah di SDN Pucang IV 

Sidoarjo sampai awal kelas 5, lalu ia pindah sekolah di Pontianak, karena ia 

mengikuti papanya yang pindah tugas disana. Ia tinggal disana bersama 

kedua orangtua, kakak laki-laki dan adiknya. la melanjutkan sekolahnya di 

SD Muhammadiyah 2 Pontianak, setelah itu lulus. Lalu melanjutkan studinya 

di SMPN 10 Pontianak. Setelah lulus dari SMP, keluarganya pindah dan balik 

lagi ke Sidoarjo. Sementara ia melanjutkan sekolahnya di Jakarta, SMA 

Sulthon Aulia Boarding School. Tak lama setelah itu ia lulus, dan berniat 

untuk tidak kuliah dulu tetapi ia ingin mencari kerja agar bisa membiayai 

kuliahnya sendiri. Tetapi papanya melarang dan tetap menginginkan ia 

kuliah. Tetapi ia tetap bersikukuh untuk kerja. Ternyata, yang namanya 

“ridhonya ALLAH bersama ridhonya orangtua” itu nyata. Selama setahun ia 

tidak mendapatkan kerja sama sekali. Sesuai perjanjian, ia memutuskan 

untuk kuliah dan ia mendaftarkan diri di UMSIDA Fakultas Psikologi. 
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Nikmatul Azizah 

 
Memiliki nama panggilan Azizah. 

Dia adalah sosok Perempuan manis 

yang Lahir di kota Pasuruan pada 

tanggal 10 April 1999. Yang dimana 

penulis tersebut beragama Islam.  

Ia  Perempuan manis dari pasangan 

Bapak Sutrisno dari mojokerto dan 

Ibu Fatimah dari Pasuruan. Yang 

dimana tempat kini tinggal diwilayah 

wonokoyo- Beji-Pasuruan. 

Ia mempunyai 2 bersaudara yaitu 

anak pertama yang bernama Nikmatul Azizah dan yang kedua bernama 

Dhorif Tristyo Aji. Kini dia tumbuh dari keluarga yang mencintai bisnis yang 

dimana Ayah mempunyai usaha dalam bidang mebel ( kursi baso), dan 

seorang Ibu bekerja sebagai karyawan Swasta. Ia diketahui telah 

menghabiskan masa remajanya dengan bersekolah dan mondok di wilayah 

kedung cangkring-jabon-Sidoarjo dan bersekolah di SMA AVISENA. Ia 

melangkahkan kakinya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

dan mengambil Prodi Manajemen. Yang dimana penulis tersebut ingin 

memperdalam ilmu dalam dunia bisnis sehingga nantinya bisa meneruskan 

usaha dari kedua orang tua. 
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Hesty Mauludhiyah 

Memiliki panggilan Hesty. 

Perempuan manis ini lahir di 

Sidoarjo pada tanggal 17 Juni1999. 

Penulis merupakan seorang 

muslim berdarah jawa terlahir dari 

Mustakim dan Sanik. Ia merupakan 

anak pertama dari tiga bersaudara. 

Ia memiliki dua orang adik laki-

laki yang bernama Muhammad 

Maskur Firdaus dan Moch David 

Pramono.  

 

Ia tumbuh dari keluarga seorang petani dan seorang pegawai pabrik. 

Mengenai pendidikan Hesty Mauludhiyah diketahui menghabiskan masa 

remajanya yang di habiskan dengan bersekolah di SMK YAPALIS KRIAN.  

Tahun 2017 penulis melangkahkan kakinya untuk berkuliah di Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo. Ia mengambil prodi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar (PGSD). Di Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan. Saat ini 

keseharian penulisdihabiskan dengan kuliah. Penulis inginmengabdikan diri 

untuk bangsa dan negara melalui mengajar. 
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Ragil Aliet Sasongko 

Memiliki nama panggilan 

Ragil. Laki-laki berkulit sawo 

matang ini  berkelahiran asli di 

tanah Jawa, tepatnya di kota 

Jombang yang konon katanya 

disebut “Jombang Beriman”. 

Ragil sendiri memiliki kakak 

kandung laki-laki yang 

bernama Annas yang berumur 26. Ragil sendiri sekarang bertempat tinggal 

di Tenggulunan, Sidoarjo.  

Ia tumbuh dalam keluarga yang berprofesi sebagai seorang guru. Orangtua 

nya berkeinginan agar ia bisa mengikuti alur orangtua Nya.  

Ia mahasiswa Pendidikan Agama Islam di Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo. Ia ingin mengikuti alur orangtua Nya sebagai seorang guru. 

Sekarang ia ingin cepat lulus dan menjadi sarjana di Umsida. 
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Puspita Dwi Aryadi 

Perempuan kelahiran Pasuruan, 02 

September 1999 yang lahir dari pasangan 

Suyadi dan Tri Arumdani ini, kini 

menempuh pendidikan S1 di Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo. Ia memilih prodi 

Manajemen karena ingin membantu usaha 

orangtuanya. Ia memiliki seorang kakak 

laki-laki yang saat ini berusia 26 tahun, 

bekerja di salah satu perusahaan air mineral 

yang berada di Pandaan. Bisa menempuh 

pendidikan di dunia universitas merupakan 

hal yang sangat ia syukuri. Ia mendapat 

banyak ilmu dan juga pengalaman baru. 

Bertemu orang-orang baru membuatnya 

menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih 

terbuka. Memiliki dosen-dosen yang hebat 

juga merupakan hal membanggakan baginya, ilmu dan wawasan yang ia 

dapat menjadi semakin banyak dan luas. 
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Salmee Mahamat 

Nama Salmee mahamat lahir di 

narathiwat Thailand, 23 oktober 1998. Lurus 

SMP/SMA di Al-rohmaniah school pada tahun 

2017. Saat ini sedang menlangjudkan program 

studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah 

fakultas agama islam di universitas 

muhammadiyah sidoarjo. Saya anak pertama dari 

tiga saudara. 
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Anita Firdaus 

 Biasa dipanggil Nita. Saya berasal dari Sidoarjo 

dan bertempat tinggal di Sidosrjo. Saya merupakan 

anak dari Bapak Alamin dan Ibu Muktasidah yang 

lahir pada 24 April 1998. Saya anak ketiga dari tiga 

bersaudara. 2 saudara saya adalah kakak laki laki 

saya. Saya sedang menempuh pendidikan S1 di 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan 

mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. 

Yang mana saya berharap,  saya bisa menjadi guru 

untuk mengajar dab berbagi ilmu saya.  
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Bobby Ramadhani Herlambang 

Bobby Rahmadhani Herlambang memiliki 

nama panggilan bobby. Dia adalah sosok laki” 

tampan yang Lahir di kota sidoarjo pada 

tanggal 16 januari 1999. Yang dimana penulis 

tersebut beragama Islam. Bobby Rahmadhani 

herlambang P dari pasangan Bapak Parmianto 

Hendro dari Sidoarjo dan Ibu Amina dari 

Sidoarjo. Yang dimana tempat kini tinggali 

diwilayah kalijaten- Taman-Sidoarjo. 

Bonny Ramadhani Herlambang mempunyai 5 bersaudar Kini dia tumbuh dari 

keluarga yang mencintai bisnis yang dimana Ayah mempunyai usaha dalam 

bidang Pakan Ternak, dan seorang Ibu bekerja sebagai ibu rumah tangga. 

Bobby Ramadhani Herlambang diketahui telah menghabiskan masa 

remajanya dengan bersekolah dan mencari kerjaan sampingan,  

Bobby Ramadhani Herlambang melangkahkan kakinya berkuliah di 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan mengambil Prodi Teknik Mesin. 

Yang dimana penulis tersebut ingin memperdalam ilmu dalam dunia bisnis 

sehingga nantinya bisa meneruskan usaha dari kedua orang tua. 
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Rizqi Della Fransisca 

Rizqi Della Fransisca adalah putri dari pasangan 

Bapak Mulyan dan Ibu Sarjiani. Yang merupakan asli 

kelahiran Mojokerto. Rizqi Della Fransisca 

merupakan anak satu-satunya, dia tumbuh di keluarga 

pekerja pabrik. Dia mengambil progam studi 

Administrasi Publik yang notabennya dia dulu selama 

SMK mengambil jurusan otomotif yang tidak paham 

sama sekali dengan ilmu-ilmu yang menjurus ke 

politik dan sistem pemerintahan, lama kelamaan dia 

ingin mengabdi ke rana pemerintahan yang ada di Desa/Kecamatan atau 

Kabupaten. Di dalam keluarga besarnya tidak ada yang menggeluti profesi 

sebagai pegawai pemerintah tetapi kebanyakan sebagai pedagang dari jaman 

orangtua dari nenek dia. Sebelum dia masuk di rana perkuliahan, dia 

menghabiskan kurang lebih selama 3 tahun di salah satu SMK yang ada di 

Mojokerto yaitu SMK NEGERI 1 PUNGGING. 
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Ananto Ikhlil Baktiar 

Ananto Ikhlil Baktiar, lahir pada 01 Juni 

1998 di Sidoarjo Jawa Timur. Seorang 

Mahasiswa jurusan Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar ini merupakan salah satu 

orang yang layak disebut aktivis 

kampus. Tapi walapun begitu pria yang 

juga hobi menulis ini lebih ingin di 

sebut sebagai pembelajar dari pada 

aktivis kampus. 

Pada tahun 2017 ia aKtif mulai 

mengikuti organisasi kampus, mulai dari 

Himpunan Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar sampai ACTION 

(Activis of education) pun ia ikuti. Selain itu pula Mahasiswa yang saat ini 

menjabat sebagai Mendagri di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakutas Psikologi 

dan Ilmu Pendidikan, juga cukup produktif dalam hal tulis menulis. Mulai 

dari karya nya yang berjudul "Gadis Rimba" yang sempat dikutip oleh 

majalah kampus, dan juga Karya Tulis Ilmiahnya yang sempat menjadi juara 

3 di tinggkat kampus. 
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