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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang & Analisis Situasi 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai program tahunan 

yang dilaksanakan oleh setiap Perguruan Tinggi yang 

merupakan penerapan dari Catur Dharma Perguruan Tinggi. 

Dengan adanya dilaksanakannya KKN ini, harapan kami 

dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi mahasiswa, 

dan masyarakat setempat untuk sekarang maupun 

kedepannya , karena hasil yang diperoleh dari pelaksanaan 

KKN ini merupakan sebuah pengalaman yang didapatkan 

oleh mahasiswa berupa bagaimana cara hidup di tengah 

masyarakat dan masih banyak lagi. Dalam kegiatan KKN ini 

melibatkan banyak elemen seperti perguruan tinggi, 

mahasiswa yang melaksanakan KKN, Dosen pembimbing 

Lapangan, masyarakat dan Kepala Desa beserta stafnya.  

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo merupakan salah 

satu perguruan tinggi yang menerapkan KKN bagi mahasiswa 

sebagai mata kuliah wajib dalam menempuh semester 

selanjutnya. KKN merupakan suatu kegiatan perkuliahan 

intra kulikuler yang dilaksanakan oleh setiap mahasiswa 

pada jenjang pendidikan program S-1. Program KKN yang 

dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

(UMSIDA) selama lebih dari satu bulan ini (22 Februari 2021 

– 01 April 2021) yaitu menuntut lebih kepada mahasiswa 

dalam menghasilkan inovasi – inovasi sehingga dapat 

menjadikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang 

terjadi di masyarakat dan terlebih lagi masih ditengah 

kondisi pandemi Covid-19. KKN menjadi bagian dari 

pengabdian pada masyarakat sebagai salah satu bagian catur 

dharma dari perguruan tinggi. KKN tahun 2021 UMSIDA yang 

menerapkan transisi KKN Tangguh ke KKN Pencerahan 



dengan bertemakan “Membangun Masyarakat Mandiri 

Melalui Pengabdian Berbasis Sosiokultural dan Teknologi”, 

yang artinya dalam hal ini ditengah pandemic Covid-19 KKN 

tahun ini diharapkan dapat memberikan atas sentuhan 

teknologi terhadap masyarakat desa guna mewujudkan 

masyarakat mandiri. Sehingga, penting dalam memahami 

dan menyikapi bagaimana kondisi sosiokultural masyarakat 

agar mahasiswa bisa berkontribusi dengan baik dan 

memberikan manfaat terkait didalamnya.  

Tantangan demi tantangan setiap permasalahan yang 

terjadi menjadi prioritas bagi kami sebagai kelompok KKN. 

Memberikan solusi terkait menyikapi maupun 

menyelesaikan suatu permasalahan menjadi tugas utama 

bagi kami selama kegiatan KKN berlangsung.  KKNP-03 Desa 

Jati merupakan nama kelompok kami, terdiri dari 16 orang 

dengan berbagai ilmu pengetahuan yang berbeda – beda dari 

berbagai prodi dan fakultas di Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo. Sasaran utama yang dicapai melalui kegiatan KKN 

ini yaitu dalam hal membantu penanganan terkait 

permasalahan yang terjadi pada pemerintah desa, selain itu 

memberikan edukasi, pemahaman, pendampingan, dan 

penyuluhan terkait cara meningkatkan mutu produk atau 

jasa dalam menghadapi pandemi Covid-19, pengelolaan 

bantuan terkait peenyesuaian laporan keuangan. Serta pada 

pendampingan atas mutu pendidikan anak dalam 

menghadapi pandemi Covid-19.  

Dalam pelaksanaannya mahasiswa akan mulai 

melakukan dari proses perencanaan program kerja terkait 

dampak penyebab pandemi Covid-19 dan penyebab lainnya. 

Pada pelaksanaan dan evaluasi dalam program kerja KKNP-

03 ini yang telah dilaksanakan selama 6 minggu.  

 



1.2 Tujuan dan Manfaat 

Dari pelaksanaan adanya Kuliah kerja Nyata (KKN), tim 

KKN Pencerahan Kelompok 03 yang memperoleh manfaat 

dari adanya pelaksanaan KKN ini dan juga memiliki tujuan 

dari pelaksanaan KKN ini. Berikut adalah tujuan dan manfaat 

dari Kuliah Kerja Nyata Pencerahan (KKN-P) 

1.2.1 Tujuan 

Tujuan yang akan di capai melalui KKN: 

1. Meningkatkan pengertian, pemahaman, dan 

wawasan mahasiswa serta bagaimana cara 

menyikapi mengenai masalah yang ada di 

masyarakat.  

2. Mahasiswa memperoleh pengalaman yang berharga 

melalui keterlibatan atas kontribusi langsung dalam 

masyarakat dengan bersosialisasi pada masyarakat.  

3. Memberikan ruang bagi mahasiwa untuk 

mengaplikasikan teori yang di dapat dari kampus 

dan mengekspresikan diri terhadap tindakan yang 

dilakukan.  

4. Menumbuhkan rasa kepedulian mahasiswa 

terhadap masyarakat.  

5. Mahasiwa dapat memberikan pemikiran 

berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

berupa ide dan gagasan dalam upaya menjalankan 

program kerja terhadap masyarakat.  

1.2.2 Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari KKN-Pencerahan : 

1. Bagi Mahasiswa  

a. Memberikan pengalaman dan mengasah 

keterampilan bagi mahasiswa sebagai penerus 

kader pembangunan Negara.  



b. Membentuk sikap melalui kepedulian sosial, 

rasa cinta, dan tanggung jawab terhadap 

mahasiswa dalam kemajuan mensejahterakan 

masyarakat.  

c. Membentuk karakter mahasiswa sebagai 

seorang Motivator, Innovator, dan, Problem 

Solver.   

 

2. Bagi Perguruan Tinggi  

Dapat menjalin kerjasama dengan instansi 

pemerintah atau departemen lainnya dalam rangka 

pelaksanaan pembangunan dan pengembangan 

IPTEK yang lebih bermanfaat sebagai pengelolaan 

serta penyelesaian atas berbagai permasalahan 

yang terkait.  

 

3. Bagi Masyarakat dan Pemerintah  

 a Memperoleh pembaharuanpembaharuan atas 

bantuan pikiran dan tenaga kerja dalam 

perencanaan serta pelaksanaan terkait pogram 

pembangunan didaerah.  

 b Meningkatkan dalam kemampuan berfikir, 

bertindak, dan bersikap atas sesuai dengan 

program pembangunan yang telah ditetapkan.  

 

  



PELAKSANAAN PROGRAM KERJA 

 

2.1 Pelaksanaan dan Persiapan Program Kerja 

a. PROKER WEB 

 
Pada minggu pertama kami dan perangkat Desa 

Jati membicarakan program kerja website. Kami juga 

meminta hak akses akun Gmail Desa Jati untuk 

memperlancar pembuatan website karena hanya 

menggunakan satu akun, yaitu akun Desa Jati. 

Selanjutnya adalah melakukan pendaftaran akun 

Wordpress menggunakan akun Gmail Desa Jati untuk 

bisa mengakses Website yang akan dibuat. Kami 

menggunakan Wordpress karena penggunaannya 

yang mudah. Setelah akun gmail terdaftar selanjutnya 

adalah merancang Website yang akan dibuat, 

perangkat Desa memberikan kami kebebasan dalam 

membuat website. Jadi, kami memutuskan untuk 

membuat sebuah Website Informasi yang sangat 

berguna kegunaannya untuk Desa Jati. 

Proses akhir dalam pembuatan website dan 

memberikan sedikit materi kepada perangkat Desa 

Jati agar dapat mengelolah Website yang telah ada. 



Website yang kami buat ini adalah website 

informasi yang berisi tentang informasi dari Desa Jati, 

UMKM Desa Jati, Acara Desa Jati, dan artikel Desa Jati. 

Website ini dapat memperkenalkan Desa Jati ke 

masyarakat luas dan memberikan informasi-

informasi untuk para warganya. 

b. Penyuluhan Laporan Keuangan Kepada BUMDes 

 

24 Februari 2021 merupakan tanggal pertama kali 

kami bertemu dengan Bapak Sugiarsojo selaku ketua 

BUMDes untuk bertanya mengenai kendala yang terjadi di 

dalam laporan keuangan. Pak Yoyok sapaan akrabnya 

menjelaskan secara detail kendala yang dialami dan 

memberikan bukti laporan keuangan tahun sebelumnya, 

dan ternyata keuangan dipegang langsung oleh ketua 

BUMDes dikarenakan Bendahara BUMDes sudah tidak lagi 

berkontribusi. Pak Yoyok pun membuat laporan keuangan 

secara sederhana dan sebisanya dikarenakan minim 

pengetahuan mengenai penyusunan laporan keuangan 

sehingga menyebabkan kekacauan terhadap nominal yang 

ada. 



Kami mencoba menganalisis terlebih dahulu ternyata 

memang antara laporan keuangan dan bukti transaksi yang 

ditunjukkan tidak signifikan sehingga terjadi 

ketidakcocokan antara laporan yang satu dengan lainnya 

sehingga menimbulkan jumlah yang berbeda.  

Kami saling bekerjasama untuk mengecek satu 

persatu laporan keuangannya. Kemudian kami menulis 

jurnal umum, perhitungan laporan keuangan masih di 

hitung secara manual, sehingga kami membuat aplikasi dari 

excel untuk memudahkan perhitungan laporan keuangan 

dikemudian hari. Kami menginput data ke aplikasi untuk 

melakukan proses audit. 

 

Kegiatan yang kami lakukan mungkin hampir sama 

dengan mengaudit laporan keuangan lainnya, namun disini 

sedikit berbeda karena kami juga membuat ulang laporan 

keuangannya. Hal ini dilakukan agar laporan keuangan 

Badan Usaha Milik Desa Jati Aneka Usaha dapat tersusun 

dengan rapi. 

KKN-P 03 UMSIDA 



 

Setelah proses auditing selesai, kami melakukan 

penyuluhan kepada pak yoyok mengenai hasil kinerja yang 

telah kami kerjakan, dan untuk kedepannya kami berharap 

agar laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa Jati Aneka 

Usaha dapat berjalan dengan aktual dan akuntabilitas 

sehingga dapat menghasilkan profit yang semaksimal 

mungkin. 

c. Branding UMKM (BUMDes Jati Aneka Usaha) 

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah 

usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan 

usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. 

Seperti diatur dalam peraturan perundangundangan No. 20 

tahun 2008, sesuai pengertian UMKM tersebut maka 

kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi 

usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Oleh itu 

kami ingin membantu UMKM Desa Jati yang masih belum 

menggunakan digital marketing dan teknologi kreatif  agar 

memudahkan mereka untuk menarik pelanggan, apalagi di 

keadaan pandemic COVID-19 saat ini, kami memiliki 

program kerja Branding UMKM milik BUMDes yang mana 

kami akan membantu mereka dengan membuatkan desain 

desain menarik dan mengkonsep logo, banner, kemasan, 

dan mengadakan penyuluhan sekaligus pendampingan 



untuk berjualan secara online juga seperti menggunakan 

aplikasi GO-BIZ (GO-FOOD) dan melalui media sosial 

Instagram. 

Persiapan yang saya dan teman teman lakukan 

pertama kali ada mengetahui produk apa yang akan di 

branding, kemudian kami mulai menentukan kosep dan ide-

ide, setelah semua terkumpul kami mulai mengadakan janji 

temu dengan pihak pengelola UMKM BUMDes untuk 

penyelarasan ide-ide dan mungkin pihak UMKM sendiri 

miliki sebuah permintaan tentang branding. 

Kami bertemu kepada Pak Yoyok selaku perwakilan 

dari UMKM BUMDes “Kuk Kriuk” yang menjadi mitra 

proker kami, disitu kami menjelaskan mengenai tujuan 

proker kami dan setelah Pak Yoyok menyetujuinya 

kemudian kami mulai membagi tugas dan mempersiapkan 

apa saja yang akan digunakan untuk media pembuatan 

promosi.  

 

Kami mulai mengerjakan tugas masing masing di 

balai Desa Jati, diataranya yang kami kerjakan adalah Logo, 

Desain Kemasan, Pamflet, Banner, Feed Istragram dan 

bahan bahan untuk pendampingan kemitraan Gojek. 



Selama 1 bulan lebih kegiatan KKN ini berlangsung 

Pak Yoyok merasa sangat terbantu karena kami di rasa 

telah memberikan inovasi atau trobosan-trobosan baru 

untuk mempromosikan produknya. Saya dan teman teman 

merasa senang karena melihat antusias dari mitra kami Pak 

Yoyok yang seerius dalam berkerjasama untuk membuat 

media promosi produknya.  

Setelah proses desain telah selesai kemudian 

direalisasikan dengan memasangkan banner sebagai 

penarik minat pembeli.  

 

Langkah selanjutnya yang kami lakukan adalah 

menemui Pak Yoyok untuk dilakukannya tidakan 

pendaftaran outlet pada gojek yang mana terdapat banyak 

kendala, mulai dari kurang memadainya smartphone yang 

digunakan, tidak terdaftarnya ATM pemilik pada aplikasi 

Go-Biz nya. Namun dibalik itu semua, Pak Yoyok dan kami 

tim branding selalu bahu-membahu untuk terlaksananya 

kegiatan ini dengan melakukan berbagai usaha baik dari 

segi cleansing handphone, pemfasilitasan kuota internet dan 

bahkan beliau bersedia untuk membuka rekening baru 



demi kelancaran kegiatan kami. Pendaftaran pada 

kemitraan Go-Biz memerlukan waktu yang cukup lama 

dikarenakan adanya durasi waktu proses verifikasi berkas 

oleh pihak Go-Jek, kami juga berunding perihal harga yang 

akan di cantumkan pada Go-Jek yan nantinya juga bisa 

mempengaruhi pendapatan apabila terjadi kesalahan. 

Pendampingan pendaftaran Go-Jek telah selesai pada kurun 

waktu berhari-hari, namun hal tersebut tidak mematahkan 

semangat kami untuk mendampingi Pak Yoyok selaku 

pemilik dan pengelola Kuk Kriuk hingga proses pendaftaran 

selesai sehingga kegiatan selanjutnya bisa terus berjalan. 

Terakhir yang kami lakukan adalah melakukan penyuluhan 

yang ditujukan untuk penjaga usahanya agar bisa 

mengelola Go-Jek dan sosial media dengan baik. Dalam 

kegiatan penyuluhan penjaga toko diajari untuk menerima, 

memproses, serta menyelesaikan pesanan sesuai dengan 

prosedur dan untuk media sosialnya diberi arahan untuk 

membuat Instastory atau mengupload foto makanan yang 

dijual agar lebih banyak masyarakat yang mengenal Kuk 

Kriuk. Berbagai rangkaian proses branding tim KKN-P Desa 

Jati lakukan telah berjalan dengan baik dan lancer sehingga 

mitra bisa berkembang dengan baik sebagaimana mestinya 

dan tentu kini telah lebih memiliki nilai daya tarik yang 

lebih yang sehingga bisa membantu untuk peningkatan 

pendapatan Kuk Kriuk setiap harinya.  

 

d. Kegiatan Sosial Bersama Kitabisa.Com 

Kegiatan sosial adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

oleh Sebagian masyarakat yang bersifat sosial (tidak 

mencari keuntungan) untuk memberdayakan masyarakat 



(laki-laki dan prempuan) terutama bagi kelompok 

menengah kebawah, melalui penguatan modal sosial dan 

pelaksanaan Tindakan Bersama seluruh masyarakat. 

Tujuan dari kegiatan sosial itu sendiri adalah untuk 

mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, 

terutama masyarakat menengah kebawah agar dapat 

mengembangkan usaha untuk mencapai taraf hidup 

masyarakat yang lebih baik lewat penguatan modal. Tak 

hanya penguatan modal, kegiatan sosial juga dapat 

dilakukan dengan memberikan bantuan berupa bahan – 

bahan kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak, mie 

instan, dan lain lain. 

 

 

Masa pandemi COVID-19 masih berlangsung hingga 

saat ini, membuat keadaan ekonomi masyarakat mengalami 

naik dan turun. Bahkan, Sebagian masyarakat kesulitan 

dalam memenuhi kebutuhan bahan pokoknya untuk 

menyambung hidup. Itulah yang mendasari kitabisa.com 

untuk melakukan kegiatan sosial di Desa Jati bagian selatan 

yang dilakukan selama dua hari terhitung dari tanggal 19 

s/d 20 maret 2021. Sebagai bentuk dukungan KKNP-03 



Universitas Muhammadiyah Sidoarjo terhadap Gerakan 

yang dilakukan oleh #kitabisa, kami dari KKNP-03 turut 

berpartisipasi membantu dalam kegiatan sosial berupa 

berbagi makanan gratis di dua gerai makanan di Desa Jati 

Selatan.  

Persiapan yang kami lakukan adalah membagi 

menjadi 2 kelompok kemudian kami tempatkan sesuai 

dengan gerai makanan yang menjadi tempat berbagi 

makanan gratis tersebut. Kemudian masing – masing dari 2 

kelompok ini ada yang bertindak sebagai fotografer untuk 

mendokumentasikan kegiatan tersebut. Pada saat 

pelaksanan, setiap kelompok langsung menuju titik lokasi 

gerai makanan tempat berbagi makanan tersebut. Kami 

mulai membantu dengan membuat antrian dengan berjaga 

jarak, memakai masker, dan menggunakan hand sanitizer, 

yang mana sesuai dengan protocol kesehatan agar kegiatan 

berlangsung dengan teratur dan terhindar dari virus 

COVID-19. Kemudian kami mengumpulkan setiap kupon 

yang telah diberikan oleh masyarakat menjadi satu dan 

makanan dibagikan secara berurutan sesuai dengan nomor 

kupon yang telah dibagikan. 

 



 

Bu Lurah juga turut serta memeriahkan kegiatan 

sosial tersebut. Beliau merasa senang dengan kegiatan 

tersebut, karena dapat berinteraksi langsung dengan 

masyarakat sekitar yang juga menambah rasa 

persaudaraan antar sesama. Kami juga bertemu dengan 

pihak dari Gerakan #kitabisa, pihak dari Gerakan #kitabisa 

senang karena kehadiran kami sangat membantu jalannya 

kegiatan agar terlaksana dengan baik dan teratur. Pemilik 

dari gerai makanan juga mengaku senang dengan adanya 

gerakan berbagi makanan gratis ini, karena pendapatan 

mereka bertambah dari hari – hari biasanya berkat gerakan 

yang diselenggarakan oleh #kitabisa. 

 



Kami selaku team dari KKNP-03 Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo merasa senang sekali dapat 

berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh 

kitabisa.com. Dari kegiatan tersebut kami dapat 

berinteraksi langsung dengan masyarakat Desa Jati, serta 

dapat merasakan juga bagaimana berpengaruhnya 

pandemic COVID-19 terhadap kehidupan mereka. Banyak 

masyarakat mengalami kesulitan secara finansial akibat 

pandemi ini, banyak dari mereka yang kehilangan 

pekerjaan karena pandemic yang tak kunjung usai. Dengan 

di selenggarakannya berbagi makanan gratis ini, sedikit 

membantu meringankan beban yang dirasakan oleh 

masyarakat Desa Jati.  

Kami selaku team KKNP-03 Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo berharap Gerakan berbagi 

makanan ini terus berjalan untuk memberikan manfaat bagi 

sesama. Kami juga berharap agar pandemic COVID-19 dapat 

segera berakhir dan kehidupan dapat Kembali berjalan 

dengan normal seperti sedia kala dan juga masyarakat Desa 

Jati bisa hidup dengan tenang dan damai serta dapat 

menjalani aktivitas tanpa perlu khawatir.  

e. Penyuluhan Walimurid 

Agar mempermudah terlaksananya program kerja, 

kami membagi kelompok proyek kerja tersebut, Setelah 

pembagian kelompok berdasarkan proker, didalam 

kelompok proker tersebut terdapat masing – masing PIC ( 

penanggung jawab kegiatan), kami mendapat kelompok 

Proker ke 5, Dengan Anggota :  

1. PIC ( Penanggung jawab ) : Richmatul Jannah 

2. Anggota :  



a) Tyas Nur Avifah 

b) Alfina Damayanti 

c) Izza Salsa 

d) Fitriaamilatus Sholiha 

e) Aflakha Jihan Namira 

Keesokan harinya kelompok kami berkumpul untuk 

membahas hal apa saja program kerja yang akan kami buat, 

setelah berdiskusi kami pun memiliki program kerja yaitu 

sosialisasi Bagi Masyarakat Desa Jati khususnya ibu-ibu 

untuk mengahadapi pembelajaran daring bagi anak di masa 

pandemic covid-19. Selanjutnya kami bersepakat untuk 

mengadakan BIMBEL (Bimbingan Belajar) bagi anak-anak 

diDesa Jati, ternyata kami meiliki satu visi yang sama. Kami 

membuat program kerja ini karena kebanyakan anggota 

kami adalah dari Prodi PGSD maka dari itu, kami ingin 

mempraktekan ilmu yang kami dapat saat simulasi 

mengajar yang biasanya di berikan oleh dosen di dalam 

kelas. Kami mengadakan BIMBEL ini banyak 1 minggu 3 

kali pertemuan.  

Kami juga membuat lomba mewarnai berhadiah 

untuk anak. Kami mengusulkan proyek kerja ini karena 

kebanyakan siswa PG atau TK bahkan SD masih kurang 

dalam mengkreatifkan warna sesuai bentuk nyatanya, kami 

ingin memananamkan bahwa materi sebagai salah satu 

akademis yang penting juga kedepannya.  

Pada pertemuan berikutnya kami melakukan rapat 

untuk persiapan program kerja yang pertama agar tidak 

ada hambatan  dan berjalan sesuai dengan rencana. 

Program kerja yang pertama yaitu  mengadakan sosialisasi 

di salah satu ruangan Desa Jati yang menjadi target sasaran 



kami adalah para ibu-ibu yang selama pandemi bertambah 

tugas menjadi guru dirumah untuk anak-anaknya dengan 

tema “Sosialisasi Pembelajaran berbasis daring di-Era 

Covid-19 ” kami menyusun rencana dengan sangat baik 

agar berjalan dengan lancar di hari H tersebut, dan apa yang 

menjadi tujuan atau manfaat  kami mengadakan Sosialisasi 

ini dapat dirasakan oleh ibu-ibu Desa Jati tersebut. Acara 

tersebut memiliki durasi 1 jam , dimulai dari pukul 10.00 

hingga pukul 11.00. Alhamdulillah 20 kursi yang kami 

siapkan terisi penuh dengan kedatangan ibu-ibu yang 

antusias dengan acara kami. Acara tersebut 

diselenggarakan dengan tetap menerapkan protokol 

kesehatan, dengan mewajibkan para undangan tetap 

memakai masker selama acara berlangsung, memberi 

handsanitizer saat akan masuk kedalam ruangan, berjaga 

jarak saat duduk. Acara berjalan lancar sampai selesai.  

 

Selanjutnya acara yang ke dua yaitu, BIMBEL ( 

Bimbingan Belajar) Acara ini dimulai tanggal 15 Maret 

2021 kami membagi tempat berdasarkan kelas masing-

masing dalam satu kelas terdapat satu guru mengajar ( 

Anggota KKN kami ) . Terdapat 8 kelas dalam BIMBEL kami, 

yaitu  



a) Kelas PG- PAUD dan TK A, Dengan Guru atas   nama : 

Tyas Nur Avifah  dari Prodi PGSD dengan jumlah  13 

anak. 

b) Kelas TK B, Dengan Guru atas nama : Richmatul Jannah  

dari Prodi PGSD dengan jumlah 4 anak. 

c) Kelas 1 SD , Dengan Guru atas nama : Fitria amilus 

sholihah   dari Prodi PGSD dengan jumlah 6 anak. 

d) Kelas 1 SD, Dengan Guru atas nama Aflakha Jihan Namira 

(mengikuti selama 2x pertemuan) dari Prodi PGSD  

e) Kelas 2 SD, Dengan Guru atas nama : Alfina Damayanti 

dari Prodi Adminitrasi Publik dengan jumlah 3 anak. 

f) Kelas 3 SD, Dengan Guru atas nama : Izza Salsa Fitri dari 

Prodi Hukum dengan jumlah 9 anak. 

g) Kelas 4 SD, Dengan Guru atas nama : Alifvia Putri Listani 

dari Prodi PIB dengan jumlah 4 anak. 

 

Kami melakukan kegiatan ini dengan tetap mematuhi 

protokol kesehatan seperti memberi handsanitizer sebelum 

masuk kedalan ruangan, dan meminta para anak-anak 

untuk membawa meja lipat dan peralatan belajar sendiri 

dari rumah, kami menyiapkan materi sesuai dengan RPP 

yang ada setiap harinya. Kegiatan ini semakin hari, semakin 

banyak peminatnya acara ini berlangsung selama tiga hari, 

di hari penutupan yaitu tanggal 19 maret 2021 dihari jumat, 

kami menyiapkan hadiah berupa snack bucket bagi setiap 

anak tapi karena banyak yang meminta melanjutkan 

kegiatan bimbel ini akhirnya menambah hari sampai 

minggu ke dua. 



 

Pada tanggal 28 Maret 2021 kelompok program kerja 

kami mengadakan lomba mewarnai yang diikuti oleh anak-

anak tingkat PG / PAUD, TK, SD/MI. Anak-anak Desa Jati 

sangat antusias untuk mengikuti lomba mewarnai tersebut, 

sampai-sampai jumlah pendaftar sangat banyak dan diluar 

batas kuota yang telah ditentukan oleh anggota kelompok 

proker kami. Kami mengambil tema “Anak Dalam Bingkai 

Kreatifitas”. Melalui mewarnai kreatifitas dan imajinasi 

anak akan semakin berkembang. Aturan lomba yang proker 

kami adakan sangat mematuhi protocol kesehatan dan tetap 

menjaga jarak, mencuci tangan sebelum masuk ke halaman 

lomba yang disediakan dan wajib memakai masker. Lomba 

mewarnai yang kami adakan dimulai dari pukul 15.45 dan 

berakhir pada pukul 16.45 WIB.  

 

Alhamdulillah kegiatan proker terakhir kelompok 

kami berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala semua 



ini berkat kekompakan anggota proker kami dengan 

bantuan teman-teman sekalian. dan cuaca pun pada saat itu 

mendukung (tidak hujan). Setalah batas waktu mewarnai 

sudah selesai sampailah pada detik-detik yang dinantikan 

oleh anak-anak, yaitu pengumuman juara lomba. Juara 

lomba mewaranai ini ada 4 juara, dan terbagi menjadi 2 

juara dari PG/PAUD, dan 2 juara dari SD/MI. Untuk juara 

pertama dari PG/ PAUD dimenangakan oleh Ahmad Hamka 

dan juara dua Aurelia. Untuk juara pertama SD/MI 

dimenangkan oleh Muhammad Anugrah, dan juara kedua 

Muhammad Naufal. 

 

2.2 Dukungan yang diperoleh dan masalah yang dijumpai 

 

2.2.1 Pembukaan KKN 

Acara pembukaan KKN yang diadakan oleh kelompok 3 

bersamaan dengan pembukaan KKN UNESA di Desa Jati 

didukung penuh oleh sekretaris desa beserta perangkat 

desa, DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) juga turut hadir 

mendukung terselenggaranya acara ini yang berlokasi di 

Balai Desa Jati Sidoarjo. Tidak ada kendala dalam 

pembukaan KKN ini. 

  

2.2.2 Pengelolaan Web  Desa 

Program kerja berikutnya adalah merancang website sesuai 

dengan kebutuhan desa. Pembuatan web ini menggunakan 

wordpress karena penggunaannya yang mudah. Website ini 

berisi informasi tentang Desa Jati, UMKM Desa Jati, Acara 

Desa Jati, dan artikel Desa Jati. Website ini dapat 

memperkenalkan Desa Jati ke masyarakat luas dan 

memberikan informasi-informasi untuk para warganya. 



Kendala saat mengerjakan website ini adalah signal yang 

kurang stabil sehingga menimbulkan loading lama. 

 

2.2.3 Membantu Pelantikan dan Sertijab Kepala Desa 

Tim KKN 03 membantu mempersiapkan pelantikan Kepala 

Desa Jati beserta sertijab PJ Kepala Desa Ke Kepala Desa 

Baru, acara ini dihadiri oleh Bapak Camat beserta 

jajarannya hingga ketua RW Desa Jati. Tidak ada kendala 

yang dihadapi, acara berjalan dengan lancar. 

2.2.4 Pelatihan Laporan Keuangan BUMDES 

Program selanjutnya yaitu mengenai UMKM Badan Usaha 

Milik Desa Jati Aneka Usaha, kami membantu mengaudit 

laporan keuangan, karena di dalam laporan keuangan 

tersebut tidak berjalan secara efektif dan akurat sehingga 

menyebabkan kekacauan terhadap nominal yang ada. Kami 

membantu untuk membuatkan aplikasi sederhana dari 

excel untuk memudahkan proses auditing. Kami 

memperoleh dukungan dari pak sekretaris desa untuk 

menyelenggarakan program kerja ini. Dosen Pembimbing 

Lapangan kelompok 03 juga turut memberikan dukungan. 

Kendala yang kami hadapi  yaitu antara laporan keuangan 

dan bukti transaksi yang ditunjukkan tidak signifikan 

sehingga terjadi ketidakcocokan antara laporan yang satu 

dengan lainnya sehingga menimbulkan jumlah yang 

berbeda.  

2.2.5 Branding Produk BUMDES 

Branding produk BUMDes Jati Aneka Usaha “Kuk KriuK” 

dengan mendaftarkan melalui Go Food, memasang banner 

dan mendesain menu makanan. Kegiatan ini di dukung oleh 



ketua BUMDes Jati Aneka Usaha. Kendala yang terjadi yaitu 

KTP ketua BUMDes  yang akan didaftarkan di Go Food rusak 

sehingga tidak dapat terverifikasi. 

2.2.6 Penyuluhan Daring Dengan Wali Murid 

Penyuluhan ini diadakan guna untuk memberikan 

pendampingan Daring Bagi Anak dimasa pandemi Covid-19 

dengan ibu- ibu warga Desa Jati, acara ini didukung oleh 

perangkat desa dengan menyediakan tempat untuk 

penyuluhan, dan juga ibu-ibu warga Desa Jati yang turut 

hadir demi kelancaran acara ini. acara berjalan dengan 

lancar, tidak ada kendala yang terjadi. 

2.2.7 Bimbingan Belajar Anak 

Bimbingan belajar diikuti oleh anak PG-PAUD hingga SD, 

bimbel ini di kelompokkan menurut kelas. Kegiatan ini 

didukung oleh perangkat desa, ibu-ibu setempat dan juga 

salah satu guru SD yang ada di daerah tersebut. Tidak ada 

kendala yang terjadi. Anak-anak begitu antusias, sampai 

tidak mau berakhir bimbel ini.  

2.2.8 Lomba Mewarnai Anak 

Perlombaan Mewarnai Kreatifitas bagi anak tingkat kelas 

PG-PAUD dan SD/MI. Acara ini diikuti oleh 43 anak, padahal 

kami hanya menargetkan 30 anak saja, tetapi anak-anak 

Desa Jati sangat antusias untuk mengikuti lomba ini 

sehingga banyak orang tua yang memohon agar anaknya 

dapat diikutkan lomba. Seluruh acara berjalan dengan 

lancar dan tidak ada kendala yang terjadi. Mulai dari 

perangkat desa sampai masyarakat sangat mendukung 

acara ini sehingga menyebabkan kuota yang berlebih. 



2.2.9 Mendukung Program Makan Gratis 

Program ini dilaksanakan oleh kitabisa.com selama dua hari 

yang berlokasi di empat titik. Kegiatan ini didukung oleh 

perangkat desa, ibu lurah, dan juga Kitabisa, tidak ada 

kendala yang terjadi. Warga Desa Jati begitu antusias 

dengan diadakannya makan gratis ini. 

 

 

  



ANTARA KAMI DAN MEREKA 

 

3.1 Mencari Celah Perkembangan Di Desa Maju. 

Oleh : Mochammad Ardiyata 

Tahun ini, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

menerapkan KKN (Kuliah Kerja Nyata) dengan sistem luring. KKN 

tahun ini diberi nama KKN Pencerahan atau disingkat KKN-P, 

yang mana KKN-P sendiri memiliki tema yaitu “Membangun 

Masyarakat Yang Mandiri Melalui Pengabdian Berbasis 

Sosiokultural Dan Teknologi” berbeda dengan KKN pada 

umumnya, penentuan kelompok KKN-P ditentukan berdasarkan 

domisili dari mahasiswanya dengan desa terdekat. KKN saya 

adalah KKN-P Kelompok 03 yang bertempat di Desa Jati, Kec. 

Sidoarjo, Kab. Sidoarjo. Bisa dibilang KKN kali ini tinggal 

menyebrang ke depan rumah saja, memang kurang greget tapi 

sangat menantang dan mengasah kepekaan kita sebagai 

mahasiswa untuk melihat celah pengembangan dan pengabdian 

terhadap masyarakat di Desa yang terbilang cukup maju, karena 

letak geografisnya yang berada di jatung kota Sidoarjo itu sendiri. 

Tetapi itu tidak mengecilkan semangat kami, dan tidak membuat 

kami kehabisan ide.  

Di Awal KKN kami bingung, apakah proker yang cocok 

untuk desa ini?, Kita memulai untuk mengenal lebih baik keadaan 

Desa melalui konsolidasi dengan Sekertaris Desa yaitu Pak Ilyas. 

Beliau sangat ramah, dan sangat menerima kehadiran kami di 

Desa Jati untuk mengabdi, dimulai dari keadaan ekonomi desa 

yang hampir sebagian besar menengah keatas, sarana prasarana 

Desa Jati yang sangat memadahi, ditambah lagi Desa Jati sudah 

memiliki BUMDES (Badan Usaha milik Desa) yaitu berupa kedai 

ayam olahan siap saji yang bernama “KUK KRIUK” akan tetapi 



Desa Jati sendiri dalam masa transisi pergantian Kepala Desa yang 

mana pada saat itu Desa di pimpin oleh PJ Kades, karena Kepala 

Desa terpilih yang baru belum dilantik dan akan dilantik dalam 

waktu dekat. 

Kita diminta secara langsung oleh Pak Untung selaku PJ 

Kepala Desa Jati untuk membantu prosesi streaming pelantikan 

Kepala Desa di Balai Desa tidak hanya itu kita juga diminta untuk 

membantu mempersiapkan dan menjalan kan acara Serah Terima 

Jabatan PJ KADES dan KADES BARU tentu kesempatan yang 

sangat langka bagi kami. Dan semua berjalan dengan lancar, 

begitupun pihak Desa berterimakasih kepada kami karena sudah 

mau membantu dalam penyelenggaraan sertijab. 

Lepas dari itu, saya termasuk dalam anggota yang 

berprogram kerja Rebranding BUMDES KUK KRIUK. Diawal, 

sangat banyak sekali hal hal yang perlu di Re Branding dari UMKM 

KUK KRIUK, mulai dari logo, banner, sampai menu. Yang mana 

kita mendapat info secara langsung dari Ketua BUMDES, beliau 

bernama Pak Yoyok. Pak Yoyok mengatakan bahwa KUK KRIUK 

perlu di ReBranding karena memang sudah menggunakan desain 

lama yang mana desain lama tersebut sudah cukup menimbulkan 

stigma dan opini yang cukup buruk di masyarakat sekitar Desa 

Jati itu sendiri. Hal itu disebabkan oleh penjagaan kualitas 

makanan yang kurang dan pegawai yang kurang berkontribusi 

dan menjaga kebersihan Kedai KUK KRIUK. Dan juga belum lagi 

pandemi seperti ini yang tidak bisa dipungkiri berdampak juga 

pada penjualan yang menurun drastis. 

Setelah mendapat informasi tersebut saya dan anggota lain 

berdiskusi untuk menentukan langkah kedepan agar bisa 

mengembalikan citra dan merek dari KUK KRIUK itu sendiri. 

Alhasil, muncul lah ide-ide kreatif yang mana itu adalah, memfoto 

ulang produk makanan KUK KRIUK, mendesain ulang Banner dan 



Menu dari KUK KRIUK itu sendiri. Memfoto produk KUK KRIUK 

bertujuan untuk membangun citra yang baik terhadap opini yang 

negatif terhadap kualitas dari produk KUK KRIUK itu sendiri, 

sedangkan mendesain ulang banner dan menu dilakukan agar 

bisa membangun citra baru dari KUK KRIUK dan menghapus opini 

negatif tentang KUK KRIUK ini. 

Setelah 3 minggu berlalu usai sudah hasil foto prodak, hasil 

desain menu dan banner dari KUK KRIUK ini sendiri. Apresiasi 

yang sangat baik kami terima dari pihak BUMDES, Pak Yoyok 

mengatakan bahwa beliau sangat terbantu dengan adanya kami 

untuk membantu membangkitkan dan memperbaiki Brand KUK 

KRIUK yang mana beliau baru saja merintis ulang UMKM tersebut, 

dan merubah semua tatanan, menjaga kualitas dan menaikkan 

angka penjualan dari KUK KRIUK itu sendiri. 

Pesan: 

Alhamdulillah dengan adanya kami di Desa Jati kami bisa 

membantu salah satu bagian dari Desa Jati yaitu KUK KRIUK, 

semoga apa yang telah kita berikan kepada BUMDES bisa 

membantu untuk KUK KRIUK kedepannya agar bisa mendapat 

citra yang baik dan menaikkan penjualan. 

Kesan: 

Sangat bersyukur sekali bisa diterima dengan baik di Desa 

Jati, dan juga bisa membantu Pak Yoyok untuk menata ulang 

UMKM yang diamanahkan ke beliau.  

  



 

3.2 Merintis Pengabdian Di Desa Yang Syahdu 

Oleh: Muhamamd Rifky Yudha Pratama  

Desa Jati merupakan desa yang maju. Team KKN 

pencerahan 03 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sangat 

diuntungkan sekali bisa melaksanakan kegiatan KKN di desa ini. 

Anggota kelompok kami terdiri dari 16 mahasiswa yang berasal 

dari berbagai jurusan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 

Untuk penempatan domisili tempat tinggal mahasiswa juga tidak 

jauh dari balaiDesa Jati, ada yang diantaranya memang asli Jati 

seperti, Jati Utara, Jati Selatan, dan Pondok Mutiara, serta yang 

bertempat tinggal di luar Jati yaitu seperti, Urangagung, cemeng, 

dan Graha kota. 

KKN ini dimulai dari 22 Februari 2021 sampai 1 April 2021. 

Terhitung satu bulan lebih kami menjalani kegiatan KKN di Desa 

Jati. Adapun, kegiatan KKN ini kami sebgaai mahasiswa bukan 

hanya sebagai pengabdian langsung tetapi, kami dituntut untuk 

dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di Desa 

tersebut terlebih pada saat pandemi ini. Selama KKN berlangsung 

kami pun tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 

menerapkan 3M (Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga 

jarak). Semua itu dilakukan agar selama kegiatan KKN dapat 

berjalan dengan lancar dengan tetap mencegah penyebaran virus 

COVID-19.  

Berbagai permasalahan pun diungkapkan oleh salah satu 

perangkat desa. Dimana dalam hal ini kami sebagai kelompok 

KKN bertugas dalam memberikan solusi terkait permasalahan 

yang terjadi. Salah satu diantara permasalahan tersebut datang 

dari BUMDes terkait laporan keuangan.  



Adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang dikelola 

oleh Bapak Yoyok. Usaha yang didirikan bernama Kuk Kriuk 

seiring berjalanya usaha tersebut pak Yoyok mengelolahnya 

sesuai dengan kemampuan beliau. Setelah diadakan survey oleh 

team KKN Desa Jati yang berlatar belakang dari jurusan akuntasi 

dan manajemen menemukan berbagai macam kendala, mulai dari 

keuangan yang tidak tertata rapi beserta laporanya. Setelah itu 

team KKN dari UMSIDA turun tangan untuk membantu 

menyelesaikan masalah tersebut. Dan pertama yang dilakukan 

adalah merekap data dan menganalisis laporan keuangannya 

secara manual terlebih dahulu dengan membedakan mana yang 

termasuk pengeluaran atau pemasukan. Sembari melakukan 

kegiatan tersebut team KKN-P mencoba untuk mencari aplikasi 

pengatur keuangan agar memudahkan pak Yoyok untuk 

mengolah kedepanya.  

Kami langsung membenarkan laporan keuangan dan 

seiring berjalannya waktu kita bisa menyelesaikan masalah 

laporan keuangan. Harapannya apa yang telah kami lakukan bisa 

terus bermanfaat kedepannya bagi masyarakat Desa Jati terutama 

BUMDes terkait pengelolaan laporan keuangan. Sebab, penting 

laporan keuangan bagi semua bidang usaha. Dimana laporan 

keuangan digunakan untuk mengetahui dan memahami setiap 

pengeluaran maupun pendapatan yang diterima sehingga, 

keuangan akan dapat terperinci dengan adanya bantuan laporan 

keuangan yang baik.  

Kitabisa.com bekerjsama dengan perangkat desa untuk 

membagikan makanan gratis. Saya juga turut membantu untuk 

membagikan makanan gratis yang dilaksanakan selama dua hari 

pada tanggal 19 Maret 2021, yang berlokasi di warung nasi dan 

warung rujak yang berada di Jati Selatan. Tanggal 20 maret 



berlokasi di Jato Utara lebih tepatnya di warung nasi campur dan 

bakso mie ayam. 

Saya sangat senang dengan adanya KKN ini tidak hanya 

menambah pengalaman tetapi juga menambah pertemanan baik 

itu dengan teman UMSIDA, maupun dengan perangkat desa. KKN 

kami berbarengan dengan teman Universitas Negeri Surabaya, 

sehingga bertambah pula pertemanan kami. Begitu pula dengan 

kedatangan teman UNESA dapat berbagai pengetahuan dan 

pengalaman antar masing – masing Universitas.  

Banyak kenangan yang sulit untuk dilupakan, sehingga 

berat rasanya saat KKN ini akan berakhir, saya berharap 

kenangan itu masih bisa diputar kembali. Kebersamaan semakin 

terasa saat kami mendapatkan masalah, dengan adanya masalah 

yang ada membuat kami semakin dekat dan menjadi lebih 

dewasa. Dan rasa persaudaraan lebih terasa saat KKN akan 

berakhir. Harapan kami apa yang telah kami lakukan dengan 

berbagai program kerja yang telah terealisasikan akan dapat 

bermanfaat bagi masyarakat Desa Jati untuk kedepannya. Bukan 

hanya untuk masyarakat saja tetapi pada mitra maupun 

pemerintah desa. Semoga menjadi kenang – kenangan dari 

kelompok kami yang dapat terus dikenang oleh masyarakat Desa 

Jati.  

3.3 Seuntai Kenangan Dan Pengabdian Di Desa Jati 

Oleh : Andita Indah Yati  

Cerita ini berawal dari 12 Februari 2021, tanggal dimana 

saya membuka percakapan di grup WhatsApp, kita mulai 

perkenalan sampai merencanakan bagaimana proker kita 

kedepannya. Beberapa hari kemudian, kita bertemu untuk 

pertama kalinya, sambil membentuk struktur organisasi, agar 

kegiatan KKN ini dapat berjalan secara terstruktur, dan dari 



situlah kami mulai akrab. Pandemi Covid-19 menyebabkan kita 

harus selalu waspada dan selalu menerapkan protokol kesehatan. 

Banyak yang terdampak karena adanya pandemi ini, salahsatunya 

mahasiswa yang hingga saat ini masih belum bisa melakukan 

pembelajaran secara tatap muka yang berakibat pada KKN untuk 

tahun ini kelompok KKN terdiri dari anggota yang berdomisili di 

daerah sekitar sehingga banyak dari kita yang sudah saling kenal 

sebelumnya. Kami berasal dari kelompok 3 yang berjumlah 16 

mahasiswa yang terdiri dari 12 perempuan dan 4 laki-laki. Yang 

diketuai oleh Ardi dan wakil Rifki. Saya sendiri terpilih menjadi 

sekretaris. 

H-1 sebelum pembukaan, kami menemui bapak sekretaris 

desa untuk meninjau lokasi dan melengkapi surat izin KKN. 

Setelah surat izin telah rampung, kami mendiskusikan program 

kerja yang akan kami tawarkan dan bapak sekretaris desa juga 

memaparkan adanya beberapa permasalahan yang dialami oleh 

Desa Jati, salah satunya permasalahan yang dialami oleh Badan 

Usaha Milik Desa Jati Aneka Usaha terkait laporan keuangan yang 

tidak relevan, sehingga kami mendapatkan ide untuk melakukan 

penyuluhan perhitungan laporan keuangan. Kami bersama tim 

menemui Bapak Yoyok selaku ketua Badan Usaha Milik Desa Jati 

Aneka Usaha untuk bertanya lebih detail terkait masalah laporan 

keuangan, beliau menceritakan dengan jelas mengenai 

permasalahan yang ada, kami mencoba membantu agar 

perhitungan laporan keuangan bisa berjalan secara efektif dan 

akurat. Sayapun membuat aplikasi sederhana dari excel untuk 

membantu proses audit. Karena terdapat beberapa kenadala dan 

untuk memastikan, kami meminta tolong salah satu dosen 

akuntansi untuk memeriksa hasil kinerja kami, apakah sudah 

sesuai atau ada yang perlu di tinjau kembali.  



Setelah proses auditing selesai, kami melakukan 

penyuluhan laporan keuangan kepada ketua BUMDes, karena 

memang keuangan dipegang langsung oleh ketua BUMDes karena 

bendahara BUMDes sudah tidak lagi bertugas sehingga ketua 

BUMDes keteteran dalam menulis laporan. Tidak hanya itu, kami 

juga membantu untuk branding produk dari salah satu BUMDes 

yaitu usaha ayam goreng kriuk yang bernama “Kuk Kriuk”. Mulai 

dari foto produk sampai mendaftarkan ke go food.  

Makanan gratis untuk membantu perekonomian warga. 

Terjadinya pandemi Covid-19 tentunya banyak masyarakat 

yang terdampak, salah satunya UMKM dan masyarakat menengah 

kebawah telah merasakan dampak yang signifikan, tidak hanya 

dari sisi kesehatan saja, melainkan dari sisi ekonomi juga turut 

merosot, yang pastinya daya beli masyarakat juga ikut menurun. 

Hal tersebut tidak hanya merugikan penjual saja, melainkan 

menjadi masalah bagi warga yang kurang mampu untuk 

memenuhi kebutuhan pangan mereka. 

Melihat kondisi yang demikian, kitabisa membuat gerakan 

berbagi makanan gratis melalui program warung #BisaMakan di 

desa yang dilaksanakan selama dua hari terhitung sejak tanggal 

19 Maret 2021 dan di dua titik yang berbeda di setiap harinya. 

Hari pertama berada di warung rujak dan warung nasi yang 

berlokasi di Jati Selatan dan hari kedua berada di Jati Utara, 

tepatnya di warung nasi dan mie ayam. saya bersama ketiga 

teman saya diberi tugas untuk mendukung gerakan ini dengan 

ikut serta membantu membagikan makanan gratis, tentunya 

dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ibu lurah juga turun 

langsung untuk memastikan kesuksesan program ini.  

Banyak warga yang antusias terhadap program ini, karena 

terlihat sejak pagi sudah banyak warga yang mengantri demi 



mendapatkan makanan gratis ini, sistem dari makan gratis ini 

menggunakan kupon yang diberikan oleh RT sebelum tanggal 

pelaksanaan, sehingga warga mendapat makanan gratis secara 

merata.  

Kesan : 

Saya adalah salah satu diantara ribuan mahasiswa yang 

sangat menikmati momen di KKN, banyak ilmu dan pengalaman 

yang saya peroleh. Tidak hanya mengaplikasikan ilmu yang saya 

miliki, tetapi dari pihak desa juga mengenalkan dan mengajarkan 

mengenai aplikasi pemerintah. Sedih, susah, senang telah  dilalui 

bersama. Tidak bisa dipungkiri KKN merupakan mata kuliah 

wajib yang harus ditempuh, sehingga mahasiswa diharuskan 

untuk mengambil mata kuliah ini karena memang merupakan 

syarat wajib dalam perkuliahan guna memenuhi Tri Dharma 

Perguruan Tinggi.  

Termenung bukan karena perpisahan melainkan sangat 

merindukan momen kebersamaan di dalamnya, dari yang selalu 

ada sampai yang paling istimewa. Segala suka dan duka 

memberikan warna tersendiri yang menyebabkan selalu 

terngiang dalam pikiran.  

Sambil menulis cerita ini, saya berangan – angan dapat 

memutar balik waktu yang telah berlalu, hanya untuk sekedar 

menyapa kembali momen yang telah kita lalui bersama atau 

bahkan mengingat hal konyol yang terkadang membuat hati 

tertawa bahagia dikala banyaknya tugas yang harus cepat 

diselesaikan dengan deadline di depan mata. Kini, perjalanan KKN 

telah usai, apakah kisah semasa KKN masih mereka kenang atau 

telah tertutup seiring dengan cinta lokasi yang tiba-tiba kandas 

karena masa aktifnya telah habis? 



3.4 Pengalaman Tak Terlupakan 

Oleh: Fitri Dwi Lestari  

Tepat, 22 Februari 2021 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

melepas 1.469 mahasiswa guna melaksanakan program KKN 

yang juga merupakan salah satu mata kuliah yang harus ditempuh 

oleh mahasiswa. Kuliah Kerja Nyata (KKN) bukan hanya sekedar 

program, tetapi mahasiswa dituntut untuk menghasilkan inovasi 

– inovasi yang dapat menjadi solusi terhadap berbagai 

permasalahan - permasalahan yang terjadi di masyarakat terlebih 

dalam kondisi ditengah pandemic Covid-19 ini serta memberikan 

kontribusi terkait pemberian sentuhan teknologi kepada 

masyarakat desa sehingga mampu mewujudkan masyarakat 

mandiri. KKN tahun ini Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

menerapkan KKN Pencerahan dimana merupakan transisi KKN 

Tangguh ke Pencerahan yang bertemakan “Membangun 

Masyarakat Mandiri Melalui Pengabdian Berbasis Sosiokultural 

dan Teknologi”.  

 KKN-P tahun ini dilakukan dengan menerapkan 

pendampingan desa atau lingkungan dalam hal kerjasama dengan 

desa guna mendukung program desa. Penempatannya pun 

dilakukan dengan sistem klasterisasi kelompok yang berdasarkan 

domisili mahasiswa. Klaster ini dilakukan untuk pencegahan atas 

menyebarnya Virus Covid-19, sehingga penempatan kkn tidak 

jauh dari domisili mahasiswa. Begitupun, dengan kelompok saya 

kelompok KKNP-03 yang bertempat di Desa Jati Kec. Sidoarjo. 

Kelompok kami yang terdiri dari 16 anggota berasal dari berbagai 

jurusan yang berbeda antara lain manajemen, akuntansi, PGSD, 

Ilmu Komunikasi, Pendidikan bahasa inggris, psikolog, hukum, 

Informatika, dan Administrasi Publik. Desa Jati sendiri dikatakan 

desa maju dikarenakan memiliki letak yang strategis dimana 



terdapat beberapa bangunan infrastruktur seperti mall, 

apartemen, hotel, tol, dll.  

 Kesan pertama yang kelompok kami terima yaitu 

keterbukaan atas kedatangan dari pihak balai desa terhadap 

kelompok kami. Terlihat bahwa masyarakat sekitar pun juga ikut 

mengapresiasi atas kedatangan kelompok KKN kami dengan 

ramah. Permasalahan apa yang menjadikan penghambat atas 

kemajuan pada Desa Jati kami jadikan prioritas dalam 

memberikan solusi ataupun kontribusi yang dapat kami lakukan. 

Permasalahan demi permasalahan pun diungkapkan oleh Bapak. 

Ilyas selaku sekretaris desa. Seperti permasalahan pada 

pengelolan Web Desa, membantu pelantikan kepala desa baru 

periode 2021 – 2027. Permasalahan yang terjadi di Desa Jati juga 

kami terima dari Bapak. Yoyok selaku ketua BUMDes Jati, dimana 

dalam hal ini kami membantu dalam membranding produk 

BUMDes dan membantu pelatihan serta pembuatan aplikasi pada 

laporan keuangan BUMDes. Adapun, program yang dapat 

kelompok kami usulkan yaitu penyuluhan wali murid yang 

selanjutnya diadakannya BIMBEL setiap 3 minggu sekali. Dalam 

hal ini saya sebagai mahasiswa manajemen diberikan amanah 

dalam membantu anak akuntansi dalam pelatihan serta 

pembuatan aplikasi laporan keuangan.  

 Pada minggu awal dimana kami menerima tugas dalam 

membantu laporan keuangan BUMDes oleh Bapak Yoyok selaku 

ketua BUMDes. Diketahui dari beliau bahwa selama setengah 

tahun 2020 hingga saat ini pencatatan dilakukan oleh beliau 

sendiri karena bendahara sebelumnya mengundurkan diri 

sehingga dimana situasi beliau kesulitan dalam hal memahami 

atas laporan keuangan itu sendiri. Dalam hal ini pelatihan maupun 

pembuatan aplikasi laporan keuangan tidaklah dikatakan mudah, 

bagaimana kami sebagai mahasiswa menerapkan pengetahuan 



selama pembelajaran dari kampus kepada masyarakat. Pada 

Minggu kedua dan ketiga pada kelompok pelatihan laporan 

keuangan saya dan yang lainnya memeriksa satu per satu dan 

mengkategorikan setiap transaksi kedalam akun jurnal yang 

benar dengan cara manual di buku. Pada minggu keempat 

kelompok kami melakukan uji coba aplikasi accounting untuk 

laporan keuangan, dan aplikasi yang kami gunakan dalam 

membantu pembuatan laporan keuangan BUMDes yaitu Microsoft 

Excel. Kami memilih aplikasi tersebut karena pak yoyok 

sebelumnya sudah bisa menggunakan aplikasi tersebut hanya 

saja kurang memahami fitur-fitur lainnya dalam excel untuk 

membantu mempermudah pembuatan laporan keuangan. Minggu 

ke lima kami memulai input data pada aplikasi Excel dan minggu 

terakhir kami melakukan penyuluhan kepada Bapak. Yoyok 

karena beliau lah yang akan memegang laporan keuangan sampai 

ditemukan pengganti bendahara terdahulu. Selama program 

kegiatan berlangsung tetap yang menjadi prioritas kami yaitu 

mematuhi protocol kesehatan guna pencegahan penyebaran 

wabah virus Covid-19 dengan cara menerapkan sesuai dengan 

ketentuan protocol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah 

melalui penerapan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan, 

menjaga jarak minimal 1 meter. Upaya inilah akan tetap menjaga 

dan meminimalisir pencegahan dari penyebaran COVID-19 

dengan kegiatan yang tetap berlangsung selama waktu yang telah 

ditentukan. Setelah nya saya dan teman yang lain berharap apa 

yang telah kami lakukan dapat terus bermanfaat untuk 

kedepannya dan menjadikan suatu proses perbaikan untuk yang 

lebih baik lagi.  

Kesan  

 Saya ucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT 

atas rahmat dan hidayah nya yang terus memberikan kesehatan 



bagi saya guna terus dapat melaksanakan program kegiatan KKNP 

dengan baik dan lancar. Pengalaman tak terlupakan yang menjadi 

kali pertama saya mengabdi di masyarakat dan dapat 

berkontribusi didalamnya. Desa Jati sebagai wadah tempat KKNP 

kelompok 3 memberikan pengalaman – pengalaman tak 

terlupakan selama kurang lebih satu bulan setengah mulai dari 22 

Februari sampai dengan 1 April 2021. Waktu yang singkat tapi 

bermakna itulah penggambaran saya selama berlangsungnya 

KKN. Dari mulai mengenal masing – masing teman mahasiswa 

yang berbeda fakultas maupun prodi dapat memberikan saya 

sekelompok teman – teman baru. Dampak yang saya rasakan pun 

mulai dari bersosialisasi antar masyarakat, pembelajaran cara arti 

mengenal rasa sabar dari sebuah menuju proses akhir, dan 

memberikan saya sikap yang menjadi semakin bertanggung 

jawab penuh dalam menyikapi sesuatu hal dan menyakini serta 

percaya pada apapun yang menjadi keputusan yang telah saya 

berani ambil. Semua dampak yang saya dapatkan menjadi 

pengalaman tak terlupakan dalam hidup saya. Lewat KKNP ini 

kami kelompok KKNP-03 Desa Jati dapat mengekspresikan diri 

dengan memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat 

dengan berbagai ilmu pengetahuan yang berbeda – beda dan 

bersatu untuk mendukung satu sama lain dalam menjadikan Desa 

Jati menjadi lebih baik lagi.  

Pesan  

 Harapan saya maupun kelompok KKNP kami lakukan 

selama KKN berlangsung semoga dapat bermanfaat bagi 

masyarakat Desa Jati untuk kedepannya baik masyarakat, mitra 

maupun pemerintah desa. Semoga apa yang menjadi solusi 

permasalahan yang telah kami realisasikan dapat menjadi solusi 

– solusi pada permasalahan berikutnya. Program – program kerja 

yang telah kami realisasikan bukan hanya semata mata untu 



kepentingan pribadi tetapi untuk membuat Desa Jati lebih maju 

lagi.  

3.5 Membenahi, Membuat dan Menyalurkan Agar 

Bermanfaat Ke Semuanya 

Oleh: Roro Yona Novita Sari  

KKN ialah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

oleh para mahasiswa pada waktu dan daerah tertentu. Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo mengadakan kegiatan KKN ini dan KKN 

tersebut dibagi menjadi 2 jenis KKN diantaranya KKN Pencerahan 

(KKN non kerja) dan KKN Terpadu (KKN kerja).  

KKN pada tahun ini, sangatlah berbeda dengan KKN ditahun 

- tahun yang lalu karena saat ini dilakukan didaerah domisili 

tempat tinggal setiap mahasiswa UMSIDA. Hal ini dilakukan 

pastinya agar tetap terjaganya kepatuhan terhadap protokol 

kesehatan yang berlaku. Dan KKN yang saya pilih ialah KKN 

Pencerahan yang dimulai pada tanggal 22 Februari – 1 April 2021. 

Saya bergabung di KKN-P kelompok 3. Dan Desa Jati adalah 

desa pilihan untuk KKN-P kelompok 3. Desa Jati adalah salah satu 

desa yang ada di sebuah kota dengan julukan kota delta yaitu kota 

Sidoarjo. Awalnya, anggota KKN-P kelompok 3 saling berkenalan 

satu sama lain dan membentuk sebuah struktural untuk bisa 

memudahkan dalam menjalankan KKN tersebut. Setelah 

terbentuknya struktural, kami langsung bergegas untuk bisa 

berkoodinasi langsung dengan desa. Anggota KKN-P kelompok 3 

langsung mendatangi balai desa untuk berkoordinasi dengan 

perangkat Desa Jati. Hal ini dilakukan untuk bisa tahu apa yang 

bisa sedikit dibantu oleh kita untuk desa tersebut. Tak hanya 

dengan perangkat desa saja, kami juga berkoordinasi dengan 

perangkat BUMDes Jati.  

Setelah berkoordinasi dengan perangkat Desa Jati dan 

perangkat BUMDes Jati akhirnya KKN-P kelompok 3 membentuk 



beberapa program kerja. Program – program kerja ini kita buat 

melalui pertimbangan dan kemampuan selruh anggota KKN-P 

kelompok 3. Program kerja tersebut diantaranya ialah pelatihan 

laporan keuangan. Kami membantu membenai laporan keuangan 

BUMDes Jati. Program kerja ini kami pilih dikarenakan BUMDes 

Jati kesulitan dalam membuat laporan keuangan setelah 

bendahara BUMDes Jati mengundurkan diri. Beberapa anggota 

KKN-P kelompok 3 yang memiliki sedikit ilmu tentang laporan 

keuangan dipilih untuk menjalankan program kerja tersebut. 

Kami langsung berkoordinasi dengan ketua BUMDes untuk 

bisa meminta laporan keuangan serta bukti bukti transaksi. 

Selanjutnya, kami memulai mengecek satu persatu laporan 

keuangan tersebut dan mencocokkannya dengan bukti – bukti 

transaksi yang ada. Tak hanya itu, kami juga menulis jurnal umum 

untuk setiap transaksi dilaporan tersebut agar kami bisa lebih 

teliti. 

Butuh beberapa hari untuk kami mengecek laporan 

tersebut. Setelah pengecekan kami pun langsung menginputkan 

data data tersebut kedalam sistem keuangan yang kami pilih. 

Untuk lebih menyakinkan kami mengenai hasil kerjaan kami 

tersebut, kami berkoordinasi dengan salah satu dosen UMSIDA. 

Setlah merasa cukup yakin dengan pekerjaan yang kami kerjakan 

ini, selanjutnya kami melakukan penyuluhan kepada ketua 

BUMDes mengenai sistem keuangan tersebut sehingga sistem 

tersebut dapat digunakan oleh BUMDes Jati terus menerus. Sistem 

laporan keuangan yang kami pilih ialah sistem yang mudah 

dipahami oleh orang awan. Sistem ini menggunakan Microsoft 

excel. 

Tak hanya itu, program kerja KKN-P kelompok 3 lainnya 

ialah Pengelolaan web Desa Jati, Membantu pelantikan lurah Desa 

Jati, Branding produk BUMDes, Sosialisasi wali murid, serta 

Bimbingan belajar. Anggota KKN-P kelompok 3 saling 



bekerjasama untuk bisa menyelesaikan program – program kerja 

tersebut. Banyaknya ide dan pendapat menjadikan kami bisa 

saling kenal satu sama lain.  

 

Kesan 

 Syukur Alhamdulillah pada Allah SWT, karena dengan 

rahmat- Nya saya dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata 

Pencerahan di Desa Jati. Didesa tempat saya tinggal ini, saya bisa 

menemukan hal – hal baru yang mungkin selama ini saya belum 

mengetahuinya. Selain itu, saya juga mendapatkan banyak 

pengalaman baru di desa dari kegiatan KKN ini. Dan yang pastinya 

saya menemukan teman – teman baru dari berbagai fakultas dan 

prodi yang berbeda – beda.  

  Disini saya bisa belajar berinteraksi langsung dengan 

masyarakat, bertanggung jawab penuh dengan program kerja 

yang telah diamanahkan, sabar dalam menyelesaikan program 

kerja, dan yang paling penting saya juga belajar saling menghargai 

antar anggota, saling membahu dan gotong royong dalam 

menyelesaikan keseluruhan semua program agar terlaksana 

dengan semestinya.  

KKN yang berjalan kurang lebih 1 bulan ini, sangatlah 

memberikan pembelajaran berharga untuk diri saya. Banyak 

teman baru dari berbagai latar belakang yang berbeda. Watak 

setiap anggota KKN-P kelompok 3 yang berbeda ini membuat saya 

dapat belajar memahami satu sama lain. Tak hanya itu, anggota 

KKN-P kelompok 3 juga memberikan cerita-cerita baru untuk 

kehidupan saya dengan berbagai pengalaman – pengalaman yang 

saya dapatkan bersama mereka langsung saat menjalani KKN ini.  

  



 

Pesan 

 Saya ucapkan terimakasih kepada bapak ibu jajaran staf 

balai Desa Jati karena telah menerima dan membimbing dalam 

pelaksanaan KKN kelompok kami. 

 Saya berharap, dengan adanya program – program kerja 

yang kami jalankan di Desa Jati dapat bermanfaat dengan baik dan 

menjadi berkah untuk semuanya. Serta program-program yang 

telah dibuat dan berjalan, diharapkan dapat terus digunakan dan 

dimanfaatkan sebaik mungkin walaupun saat  kegiatan  KKN-P ini 

telah berakhir. Dan semoga program – program kita bisa 

bermanfaat juga untuk seluruh warga Desa Jati kedepannya.  

 

3.6 Jika Aku Menjadi 

Oleh: Mellinda Febriyanti  

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT serta ucapan 

terimakasih saya kepada dosen pembimbing dan seluruh anggota 

kelompok KKN-P 03 Desa Jati karena semua program kerja dapat 

terselenggara dengan baik, meskipun masih ada beberapa 

hambatan pada saat melaksanakan proker kami namun dengan 

kerjasama rekan-rekan kita dapat melewati semua dengan lancar. 

Sebelumnya sempat tergesit dibenak saya ketika beragam 

karakter dan latar belakang yang berbeda tidak akan bisa bersatu, 

akan tetapi opini saya tersebut salah. Justru dengan adanya 

perbedaan pemikiran dan perbedaan karakter antar individu itu 

dapat memberikan warna pada kelompok KKN-P 03 Desa Jati ini.  

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan program tahunan 

yang dilaksanakan oleh setiap Perguruan Tinggi yang merupakan 

penerapan dari Catur Dharma Perguruan Tinggi. Dengan 

dilaksanakannya KKN ini memberikan manfaat  bagi mahasiswa 

serta masyarakat karena hasil yang akan diperoleh dari 

pelaksanaan KKN ini sangatlah besar seperti sebuah pengalaman 



yang akan didapatkan oleh mahasiswa berupa bagaimana cara 

hidup dengan masyarakat pada semestinya dan masih banyak lagi 

manfaat-manfaat lainnya.  

Sesuai dengan aturan, kegiatan KKN menitikberatkan pada 

pengabdian masyarakat dilakukan secara individu dan berlokasi 

di domisili tempat tinggal masing-masing mahasiswa. Dari 

program tersebut saya Mellinda Febriyanti program studi 

Akuntansi Universitas Muhammadiyah melakukan KKN di Desa 

Jati Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. 

Desa Jati menurut pandangan saya adalah desa yang sangat 

maju karena letaknya yang berada di sebelah barat kota Sidoarjo. 

Jarak tempuh ke kota sejauh 2,5 km dengan lama tempuh 5 menit 

saja. Menurut saya, potensi unggulan yang sangat menonjol pada 

desa ini adalah usaha mikro nya, dan banyak usaha perseorangan 

seperti rumah kos. UMKM desa bisa menjadi solusi yang efektif 

dalam permasalahan ekonomi pada kelas kecil hingga kelas 

menengah menurut saya UMKM di desa juga mampu mengurangi 

pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan baru.  

Saya memanfaatkan kemajuan IPTEK untuk membagi ilmu 

yang telah di pelajari selama menimba ilmu di Perguruan Tinggi. 

Bersama rekan yang satu jurusan saya mendapat informasi dari 

perangkat desa setempat bahwa pihak BUMDes kurang 

memahami cara membuat laporan keuangan yang benar, maka 

dari itu perangkat desa menunjuk kami untuk mendampingi pihak 

BUMDes untuk membenahi  laporan keuangan yang ada agar 

laporan tersebut faktual dan akuntabel. Saya senang karena 

mendapat sambutan baik dari pak Yoyok selaku ketua BUMDes 

dan beliau sangat menerima ke datangan kami dan mau bersama-

sama untuk belajar lagi walaupun di usia yang tidak cukup muda 

beliau sangat antusias untuk sharing pengetahuan.  

 



Pertama saya dan rekan-rekan melakukan survey di kios Ku 

Kriuk dan meminjam buku laporan keuangan yang ada di ketua 

BUMDes, sebelumnya BUMDes memiliki bendahara akan tetapi 

beliau mengundurkan diri karena ada kesibukan yang lainnya. 

Kemudian langkah pertama yang kami ambil adalah 

mengklasifikasikan akun-akun yang ada agar mudah ketika 

melakukan penjurnalan, langkah selanjutnya adalah menjurnalan 

dan di samping itu kami menyiapkan aplikasi accounting untuk 

memindah laporan yang sudah ada. Lalu meneruskan jurnal 

tersebut ke neraca dan seterusnya. Setelah laporan telah kita 

perbaiki, kemudian kami meminta bantuan dosen agar laporan 

yang telah kami perbaiki di koreksi lagi untuk memastikan 

kebenaran nya. Dan setelah di koreksi maka kami akan melakukan 

penyuluhan kepada pak Yoyok selaku ketua BUMDes. 

Selain laporan keuangan, kelompok KKN-P 03 Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo juga melakukan branding logo usaha 

milik BUMDes yaitu Ku Kriuk. Rekan-rekan saya mendesign ulang 

mulai dari menu, logo spanduk banner sebelumnya yang sejak 

lama di gunakan Ku Kriuk serta memanfaatkan IPTEK yang ada 

yaitu dengan cara mendaftarkan usaha tersebut pada aplikasi 

GOJEK. Saya berharap dengan adanya peremajaan yang telah kami 

lakukan untuk kedepannya penghasilan dari usaha BUMDes 

semakin meningkat. 

Terlepas usaha milik BUMDes, kelompok KKN-P 03 

khususnya dari rekan-rekan PGSD juga melakukan kegiatan 

penyuluhan parenting walimurid dan Alhamdulillah hasil dari 

proker tersebut sesuai dengan ekspetasi kelompok kami. Kami 

mendapatkan feedback yang sangat baik dari walimurid dan 

warga Desa Jati. Banyak dari walimurid yang ingin mendaftarkan 

anak nya pada acara les bimbel gratis kelompok kami, walau 

sebelumnya pada saat penyebaran undangan penyuluhan 

parenting ada beberapa dari walimurid yang memberikan sikap 



yang tidak mengenakkan bagi kami tapi kami tetap optimis dan 

semangat untuk melanjutkan proker les bimbel gratis. Dan tekad 

baik kami akhirnya berbuah baik pula, yang mendaftar les bimbel 

kami ada sekitar 30an anak mulai dari Paud, SD kelas 1 sampai 

dengan kelas 4. Begitu semangatnya mereka pada saat les bimbel 

di malam hari akan tetapi tetap memerapkan protokol kesehatan. 

Kami berencana untuk membuka bimbel tersebut seminggu 3x, 

akan tetapi ada perangkat desa yang meminta untuk 

perpanjangan waktu karena beliau melihat antusias yang bagus 

dari warga. Maka dari itu kelompok kami memperpanjang masa 

bimbel. Di akhir bimbel rekan-rekan mengadakan lomba 

mewarnai pencerahan 2k21 dan di lomba ini antusias peserta juga 

sangat baik sampai-sampai PIC proker bimbel menutup 

pendaftaran dikarenakan kuota yang sudah penuh. Sampai di 

suatu hari ada seorang ibu-ibu yang meminta agar anaknya 

terdaftar di acara lomba mewarnai. Kemudian kami dengan besar 

hati mencantumkan nama anak dari ibu tersebut. Begitu besar 

pengorbanan seorang ibu hingga rela mewujudkan keinginan 

anaknya. 

Era revolusi Industri 4.0 mengharuskan kita semua pintar-

pintar memanfaatkan teknologi informasi. Dalam contoh kecilnya 

adalah handphone. Pastinya semua orang memiliki telepon 

genggam atau handphone. Dalam era ini, semua harus pintar-

pintar memutar otak agar tidak ketinggalan dengan negara 

tetangga. Meskipun belum bisa membuat suatu program, 

setidaknya dapat dimulai dengan memanfaatkan handphone 

dengan sebaik-baiknya. Contohnya, berdagang secara online agar 

penjualan meningkat, karena pada masa pandemi ini banyak 

karyawan yang di PHK dari tempat kerja nya. Oleh karena itu kita 

harus pandai-pandai memanfaatkan peluang yang ada serta 

memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mencukupi dan bertahan 

hidup di masa pandemi seperti ini. 



 

Seiring berjalan nya waktu dan kegiatan banyak sekali 

informasi dan pengalaman yang kami dapat sehingga kami bisa 

saling memahami, menghargai, dan menghormati orang lain. 

Kami memperoleh ilmu tentang bagaimana cara hidup 

bermasyarakat, gotong royong, bersikap ramah, serta tolong 

menolong. 

 

Kesan :  

Keberhasilan KKN Pencerahan pada tahun ini tidak lepas 

dari kerja sama antara mahasiswa dengan perangkat desa, 

masyarakat, serta semua pihak yang telah membantu serta 

mendukung, sehingga kegiatan KKN dapat berjalan dengan lancar. 

Terimakasih untuk Desa Jati, telah memberikan kami banyak 

pengalaman yang sanggat berharga untuk kelompok kami, 

pengalaman yang tidak akan pernah kami dapat dimanapun, 

pengalaman hidup yang telah kami dapat di Desa Jati akan 

menjadi bekal untuk kami kedepan dalam hal bersosialisasi 

masyarakat maupun dunia kerja nantinya. 

 

Pesan : 

Pesan saya, agar desa tetap menjalankan programnya. 

Karena program desa sangat bermanfaat dalam perekonomian 

dan saya harap masyarakat mau mempelajari tentang digital 

marketing karena UMKM di Desa Jati cukup berkembang. 

Mengingat masih dalam pandemi ini, pasti banyak penurunan 

perekonomian. Saya harap warga Desa Jati dapat lebih maju dan 

lebih baik lagi. Serta pemuda Desa Jati dapat menjadi generasi 

penerus yang dapat bersaing dengan negara tetangga dikemudian 

hari.  

 



3.7 Inovasi – Inovasi Yang Dilakukan untuk Kemajuan 

Desa Jati 

Oleh: Muhammad Rafli Pratama  

Kuliah Kerja Nyata ialah program yang diadakan setiap 

setahun sekali yang dilaksanakan oleh semua Universitas yang 

ada di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan pengalaman 

bagi mahasiswa dalam memahami permasalahan yang dihadapi 

masyarakat, serta memberikan solusi atas permasalahan yang 

dihadapi oleh masyarakat. Kuliah Kerja Nyata yang pada dasarnya 

adalah mengabdi kepada masyarakat. Ditempatkan di desa yang 

sesuai dengan domisili masing – masing mahasiswa tersebut. 

KKN-P yang saya laksanakan yakni di Desa Jati. Kegiatan-kegiatan 

kami yang nantinya diharapkan memberikan manfaat bisa 

membantu masyarakat desa agar berkembang lebih baik lagi 

dengan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh mahasiswa.  

Saya melaksanakan KKN-P di Desa Jati, Sidoarjo, Jawa 

Timur. Dan saya berada di KKN-P Kelompok 03 Universitas 

Muhammadiyah Indonesia. Menurut pendapat saya pribadi Desa 

Jati sudah termasuk Desa yang maju dari segi masyarakat, 

struktur tempat, dan kegiatan Desa Jati. Aktivitas yang dilakukan 

oleh masyarakat Desa juga aktif sepert senam pagi, kerja bakti, 

pengajian, dan aktivitas lainnya. Apalagi di saat pandemi Covid-

19, penanggulangan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Desa 

Jati termasuk tegas dalam mengambil keputusan. 

Dimana-mana sudah terdapat tempat untuk cuci tangan, 

pembatasan wilayah saat jam malam, dan menerapkan protokol 

kesehatan. Dibalai Desa pun pembatasan pegawai juga dilakukan 

demi kenyaman dan keamanan bersama. Dengan semua yang 

telah dilakukan oleh Desa Jati mengenai protokol kesehatan, kami 

selaku KKN-P Kelompok 03 UMSIDA tidak membentuk sebuah 

program kerja yang mengkhususkan membahas soal protokol 



kesehatan di era Covid-19 ini. Dengan gantinya kami berinisiatif 

untuk melakukan survey ke para warga Desa Jati. Apa saja yang 

mereka lakukan dikala Covid-19 ini masih diambang-ambang 

keterbatasan aktivitas. Dan setelah kami melakukan survey 

warga-warga Desa Jati, ternyata dibalik kemajuan Desa Jati, ada 

beberapa hambatan-hambatan yang dapat menjadi masalah 

kedepannya.  

Seperti usaha-usaha UMKM yang sulit untuk berjalan, 

penataan keuangan yang bisa dibilang berantakan, serta website 

Desa Jati yang telah lama tidak aktif. Salah satu UMKM yang tidak 

jalan adalah Usaha fried chicken “Kuk Kriuk”. Dan Website Desa 

Jati juga sudah lama tidak aktif. Dari sini kami berfikir bersama 

bagaimana caranya agar bisa memberi inovasi kepada pelaku-

pelaku UMKM dan Perangkat-Perangkat Desa Jati. Akhirnya kami 

berinisiatif untuk membuat proker yang dapat memajukan 

program-program Desa Jati yang tidak aktif. Program Kerja 

UMKM melakukan sebuah Re-Branding, dengan melakukan foto 

produk, membuat ulang banner, membuat ulang pamphlet 

promosi, hingga memberikan akses Go-Jek. Gunanya agar UMKM 

tersebut dapat berjalan dengan lebih mudah dan efisien, karena 

promosi yang dilakukan telah diberi inovasi dari teman-teman 

Mahasiswa KKN-P Kelompok 03 UMSIDA. Teman-teman dari 

Prodi Manajemen jurusan akuntasnsi melakukan pembenaran 

keuangan dana, agar manajemen keuangan Desa Jati bisa teratasi 

kembali dengan mudah.  

Saya sendiri menghandle bagian website untuk Desa Jati, 

website yang saya buat pun bertujuan untuk memberikan para 

warga informasi soal Desa Jati. Seperti, acara Desa, UMKM Desa, 

dan Artikel-artikel Desa Jati yang berguna untuk warganya. 

Tujuan saya untuk website ini juga dapat memberikan informasi-

informasi yang berguna bagi masyarakat diluar Desa Jati. Saya 



harap dengan adanya Website ini Desa Jati bisa lebih dikenal oleh 

masyarakat luas, dari segi Desa, UMKM, kegiatan, dan lain 

sebagainya. Seperti yang kita tau betapa pentingnya sebuah nama 

dapat dikenal dan menjadikan sebuah kesempatan dalam 

memakmurkan masyarakatnya.  

Saya juga menjadi Anggota Kominfo yang bertugas untuk 

menghandle Instagram KKN-P Desa Jati. Disini saya 

mengusahakan bagaimana caranya agar Instagram yang saya 

kelolah bisa juga memperkenalkan Desa Jati ke Masyarakat Luas. 

Pihak Desa juga ingin mempunyai sebuah akun Youtube yang 

dapat mendokumentasikan segala bentuk kegiatan Desa. 

Dengan invoasi-inovasi dari Kami serta dibantu dengan 

pikiran-pikiran yang kami terima dari pihak Desa Jati. Membuat 

langkah-langkah program kerja kami dapat lebih terarah, dengan 

satunya tujuan kami dan pihak Desa membuat kita bisa lebih 

mudah dalam memperkenalkan nama Desa Jati ke masyarakat 

luas.  

Kesan 

Saya selaku Anggota KKN-P Kelompok 03 UMSIDA yang 

terlibat dalam beberapa kegiatan Desa Jati bersama dengan 

teman-teman kelompok. Turut merasakan kebahagian dan 

kedekatan ke warga-warga Desa Jati, banyak pengalaman yang 

saya dapatkan dari KKN-P ini. Karena secara langsung kami terjun 

untuk mengabdi dan memenuhi apa yang selama ini masyarakat 

inginkan. Sebagai Mahasiswa kami sangat terbantu dengan 

adanya KKN-P yang menambah pengalaman kami dengan terjun 

ke masyarakat secara langsung. 

  



Pesan  

Saya dan teman-teman berterima kasih karena telah 

menerima kami dalam menjalankan KKN-P UMSIDA di Desa Jati. 

Dengan kolaborasi dari KKN-P Kelompok 03 UMSIDA dengan para 

pelaku-pelaku dari Desa Jati, dapat mewujudkan sebuah program-

program kerja dan ilmu yang sangat bermafaat bagi kedua belah 

pihak. Kami berharap agar apa yang telah dilalui dapat menjadi 

manfaat kedepannya bagi kedua belah pihak untuk bergerak lebih 

maju. 

3.8 Desa Jati Dalam Sudut Pandang Lensa 

Oleh: Muhammad Aris Firmansyah  

Kuliah Kerja Nyata ialah program yang diadakan setiap 

setahun sekali yang dilaksanakan oleh semua Universitas yang 

ada di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan pengalaman 

bagi mahasiswa dalam memahami permasalahan yang dihadapi 

masyarakat, serta memberikan solusi atas permasalahan yang 

dihadapi oleh masyarakat. Kuliah Kerja Nyata yang pada dasarnya 

adalah mengabdi kepada masyarakat. Ditempatkan di desa yang 

sesuai dengan domisili masing – masing mahasiswa tersebut. 

KKN-P yang saya laksanakan yakni di Desa Jati. Kegiatan-kegiatan 

kami yang nantinya diharapkan memberikan manfaat bisa 

membantu masyarakat desa agar berkembang lebih baik lagi 

dengan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh mahasiswa.  

Desa Jati sendiri adalah desa yang cukup maju. Mengapa 

demikian? Karena Desa Jati sendiri menjadi bagian dari Sidoarjo 

kota, dimana Desa Jati letaknya satu deret dengan Perumahan 

Kahuripan Nirwana yang menjadi tempat masyarakat untuk 

olahraga pagi setelah satu minggu beraktivitas dan memiliki 

kesempatan di hari Minggu untuk menjaga kebugaran Jasmani.  



Kemudian melaksanakan kegiatan yang mana mengabdi 

kepada masyarakat Desa Jati, Sidoarjo dalam rangka turut serta 

membantu masyarakat Desa Jati dalam menyelesaikan 

permasalahan yang dialami oleh masyarakat Desa Jati, terutama 

dalam hal Branding UMKM Desa Jati agar dapat berkembang lebih 

pesat dan banyak dikenali oleh masyarakat sekitar. Desa Jati 

sendiri memiliki banyak sekali UMKM salah satunya adalah kios 

yang menyediakan Fried Chicken bernama “KUK KRIUK” 

Selama program KKN-P berlangsung, saya bertindak 

sebagai kominfo, yang mana kominfo bertugas untuk 

mendokumentasikan seluruh kegiatan yang menjadi program 

kerja yang dijalankan oleh anggota KKN-P 03 Desa Jati. Tak hanya 

disitu saja, saya juga turut berkontribusi dalam proker Branding 

UMKM Desa Jati dalam hal photo product yang menjadi salah satu 

rangkaian proses Branding UMKM Desa Jati, yang nanti photo 

product tersebut digunakan untuk media marketing untuk 

menarik minat konsumen agar membeli product “KUK KRIUK”. 

Kesan   

Saya selaku photographer yang mendokumentasikan dan 

juga ikut membantu proker branding UMKM merasa senang 

karena karya foto saya dapat bermanfaat terutama bagi UMKM 

Desa Jati yaitu “KUK KRIUK” karena foto tersebut bisa membantu 

UMKM Desa Jati untuk memberikan tampilan yang berbeda dari 

sebelumnya sehingga dapat menarik minat konsumen untuk 

membeli produk tersebut. 

Pesan  

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena-Nya saya diberi 

umur yang barokah dan juga Kesehatan jasmani dan Rohani yang 

baik sehingga saya dapat menjalankan aktivitas saya dengan baik 



dan lancar. Saya juga berterima kasih kepada seluruh anggota 

KKN-P 03 Desa Jati Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang 

telah bekerja sama dalam membangun Desa Jati agar lebih baik 

lagi dari sebelumnya. Memberikan solusi atas permasalahan yang 

dihadapi oleh Desa Jati. Tentunya ini menjadi pengalaman yang 

berharga untuk saya agar menjadi manusia yang lebih baik dari 

sebelumnya. 

3.9 Mengatasi Kesulitan Dalam Beradaptasi Belajar Daring 

Dengan Melaksanakan Sosialisasi & Bimbingan Belajar 

Oleh: Aflakha Jihan Namira  

Berawal dari banyaknya keluhan para orang tua dalam 

mengawasi belajar daring anaknya, hingga kesulitan dalam 

beradptasi dengan pembelajaran daring di era covid, para 

mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang 

merupakan anggota dari kelompok 3 KKN Pencerahan Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo memiliki beberapa program kerja 

(ProKer), yang salah satunya yaitu mengadakan Sosialisasi 

Pembelajaran Berbasis Daring Di Era Covid yang diselenggarakan 

pada hari rabu (10/3/2021). Acara tersebut mengundang para 

wali murid yang memiliki anak usia PAUD, TK, dan SD. Sosialisasi 

diselenggarakan pagi hari di balai Desa Jati, Sidoarjo, Jawa Timur.  

Selain menyiapkan materi, para mahasiswa menyiapkan 

undangan dan susunan acara agar aara dapat teraksana dengan 

baik. Dengan dibantu oleh ibu RW, para mahasiswa mulai 

menyebar undangan dengan target atau sasaran para orang tua 

yang memiliki anak usia PAUD, TK, dan Sekolah Dasar. Untuk 

menghindari banyaknya kerumunan, para mahasiswa membatasi 

para tamu undangan, yaitu setiap Rukun Tetangga (RT) dibatasi 

empat orang yang dapat menghadiri acara sosialisasi yang 

diselenggarakan oleh mahasiswa kelompok 3 KKN-P Universitas 

Muhammadiyah 



Sosialisasi diselenggarakan dengan memberikan materi 

mengenai beberapa keluhan atau kesulitan belajar daring di era 

covid beserta solusi yang dapat dilakukan untuk kesulitan belajar 

daring. Richmatul Jannah, mahasiswa Pendidikan Sekolah Dasar 

(PGSD) membawa acara tersebut dengan merangkat sebagai 

moderator, membantu Tyas Nur Avifah, mahasiswa PGSD selaku 

pemateri, dibantu dengan Alfina Damayanti memberikan materi 

dengan pembawaan yang santai, agar para audience dapat 

memperhatikan materi dengan santai, dan nyaman. Meskipun 

materi yang dibawakan berat, namun mereka berhasil mengemas 

materi tersebut dengan asik sehingga para audience yang 

seluruhnya merupakan ibu-ibu tertarik mendengarkan materi, 

bahkan terdapat tawa dari para ibu karena materi yang 

disampaikan oleh para mahasiswa kelompok 3. 

Sosialisasi diselenggarakan dengan memberikan banyak 

manfaat, yaitu para wali murid mendapatkan ilmu baru mengenai 

belajar online atau daring di masa pandemi ini. Selain itu par wali 

murid juga mendapat konsumsi agar dapat tetap fokus dalam 

sosialisasi pembelajaran daring. Acara tersebut tentu saja tidak 

mengabaikan protokol kesehatan. Mulai dari kursi audience yang 

berjarak, menyemprotkan hand sanitizer kepada tamu undangan 

sebelum memasuki ruang balai desa, sampai menggunakan 

masker. Para wali murid ternyata banyak yang tertarik dengan 

materi yang diberikan, terbukti hingga dibukanya sesi tanya 

jawab, banyak para wali murid yang memgajukan pertanyaan 

seputar materi yang telah diberikan. Bahkan ada wali murid yang 

bertanya diluar materi yang diberikan. Sesi tanya jawab 

berlangsung dengan tertib dan kondusif sampai pada acara 

penutup. 

Sebelum penutupan acara, para pemateri (mahasiswa 

kelompok 3 KKN-P UMSIDA) menyampaikan akan membuka 



bimbingan belajar gratis untuk anak usia PAUD, TK, dan SD. 

Ternyata para tamu undangan menunjukan minat yang luar biasa. 

Hampir seluruh para tamu undangan mendaftarkan putra-

putrinya untuk mengikuti bimbingan belajar. Sedangkan yang 

tidak mendaftarkan anaknya dikarenakan usia anaknya yang 

tidak memenuhi syarat mendaftar bimbingan belajar (telah 

berusia remaja). 

Bimbingan belajar dimulai pada hari Senin (15/3/2021). 

Bimbingan belajar gratis dilaksanakan pada hari senin, rabu, dan 

jumat. Para mahasiswa mengajar berdasarkan kelas yang telah 

dibagi oleh penanggung jawab program kerja bimbingan belajar 

gratis, yaitu Richmatul Jannah. Waktu pelaksanaan 

diselenggarakan pada jam 18.30 WIB, di teras balai Desa Jati, 

Sidoarjo. 

Bimbingan belajar gratis ini membantu para murid yang 

kesulitan dalam mengikuti pembelajaran daring, sekaligus 

membantu para wali murid yang kesulitan dalam mendampingi 

ataupun mengajari anaknya pembelajaran di sekolah. 

Berdasarkan sesi tanya jawab dan sharing bersama pada saat 

sosialisasi, masih banyak para siswa dan orang tua yang belum 

terbiasa dengan pembelajaran online di masa pandemi covid-19 

ini. Program kerja ini juga merupakn kesempatan yang sangat 

baik untuk para mahasiswa menerapkan hasil belajar dan teori 

yang telah didapat di perguruan tinggi. Para pengajar bimbel 

gratis ini tentu saja dibantu oleh anggota lainnya, selain 

mahasiswa PGSD, terdapat mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris, 

mahasiswa jurusan hukum, dan mahasiswa jurusan administrasi 

publik yang ikut membantu mensukseskan kegiatan ini. 

Banyaknya para siswa yang datang diluar dugaan 

mahasiswa kelompok 3 KKN-P UMSIDA. Jumlah para siswa yang 

sangat bayak menunjukan antusias yang besar terhadap program 



kerja bimbingan belajar gratis ini. Dengan tidak mengabaikan 

protokol kesehatan, pembelajaran dilaksanakan berjarak 

(physical distancing). Pada bimbingan belajar ini, para mahasiswa 

benar-benar memberikan materi sesuai dengan pembelajaran di 

sekolah siswa. Selain itu, para mahasiswa juga membantu para 

siswa yang kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah. Respon 

positif pun datang dari para wali murid, bahkan ada yang meminta 

menambah beberapa hari untuk bimbel gratis ini. "Sebenarnya 

durasinya kurang lama mbak kalo bimbelnya cuma di minggu ini". 

Ujar salah satu wali murid.  

Berdasarkan masukan dari para wali murid mengenai 

durasi pembelajaran, para mahasiswa pun berunding kembali 

untuk kesediaan meambah durasi pembelajaran bimbel. 

Musyawarah pun dilaksanakan dengan hasil kesediaan seluruh 

pengajar (para mahasiswa) untuk menambah beberapa hari 

bimbingan belajar gratis, yaitu dilaksanakan selama 2 minggu 

pada hari senin, rabu, kamis, dan jumat. Sampailah pada hari 

terakhir bimbingan belajar gratis, yaitu hari jumat (19/3/2021) 

sekaligus menjadi penutupan acara bimbingan belajar gratis. 

Acara ditutup dengan membagikan bingkisan jajan kepada 

seluruh peserta didik sebagai simbol ucapan terima kasih dari 

para mahasiswa atas ketersediaannya membantu mensukseskan 

salah satu program kerja kelompok 3 KKN-P Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo. 

Kesan: Dengan mengucap syukur Alhamdulillah saya 

mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan progra kerja 

KKN-P UMSIDA 2021 dengan dibantu oleh para perangkat desa 

dan warga Desa Jati, kami (kelompok 3 KKN-P UMSIDA) dapat 

menyelesaikan program kerja KKN kami. Dengan keramah-

tamahan warga Desa Jati membuat tugas kami dapat terlaksana 

dengan mudah. Warga Desa Jati juga memberikan peluang yang 



sangat besar untuk kami (kelompok 3 KKN-P UMSIDA) untuk 

melaksanakan pengabdian dan terjun secara langsung dalam 

masyarakat. 

Pesan: Semoga program kerja yang kami laksanakan dapat 

bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, tidak hanya pada 

kami, kelompok 3 KKN-P UMSIDA, namun juga untu warga Desa 

Jati dan para perangkat desa 

3.10 Pemanfaatan Teknologi Dan Digital Marketing (Go-

Food) Untuk Membantu Perkembangan UMKM 

Oleh: Shafa Safiyah  

KKN-P pada tahun 2021 terasa sangatlah berbeda, karena 

KKN-P yang dilakukan bertepatan masa pandemi Corona. Dan 

para Mahasiswa ditempatkan di lokasi yang berada di dekat 

kawasan rumah masing-masing. Namun hal ini tidak menjadi 

pengahalang atau membuat saya dan teman teman patah 

semangat, karena kami tetap antusias dan bersemangat untuk 

mengabdi pada masyarakat di Desa Jati. 

 Pada minggu pertama saya dan teman teman mengadakan 

pertemuan di salah satu kafe di daerah puri indah, tidak lupa kami 

tetap menerapkan protocol Kesehatan. Di pertemuan pertama 

kami menyepakati membentuk kepengurusan dan saling 

berkenalan. Masi pada minggu pertama kami berkunjung ke balai 

desa sambil memperkenalkan diri ke pengurus desa, kami juga 

difasilitasi base camp oleh pihak desa. Anggota kelompok 

membahas tentang perencanaan kegiatan KKN-P (proker) yang 

akan dilakukan. Disitu saya mendapatkan program kerja 

Branding UMKM (BUMDes), dan saya di tunjuk sebagai PIC 

proker.  



 Saya sangat antusias dan bersemangat untuk 

mengerjakan proker ini, karena desain juga merupakan salah satu 

keahlian saya, dan bidang saya berkerja juga di dunia kreatif. Saat 

membahas dengan pihak desa bahwa ada UMKM milik BUMDes 

yang masi belum mengenal branding dan teknologi untuk 

mempromosikan dagangan mereka saya terpikirkan untuk 

membranding dari 0 mulai dari logo, kemasan, pamflet & 

mengadakan penyuluhan tentang kemitraan GO-FOOD. 

Tanggal 1 Maret 2021 saya dan teman-teman kelompok 

proker branding mengadakan pertemuan dengan pihak UMKM 

(BUMDES).  Di sana kami membahas tentang penyelarasan 

konsep yang kami miliki dan yang di inginkan oleh pihak UMKM. 

UMKM Desa Jati sendiri adalah olahan ayam goreng yang bernama 

“Kuk Kriuk” namun produk ini kalah bersaing dengan franchise 

ayam goreng seperti “Laziza” dan “Hisana” oleh sebab itu kami 

terpikirkan ide dan memasang pamflet yang iconik untuk menarik 

perhatian pembeli. 

 Tanggal 3 Maret 2021 saya selaku PCI program branding 

mengumpulkan teman-teman untuk membahas pembagian tugas 

mulai dari logo, pamflet, kemasan, foto produk, istagram dan 

penyuluhan tentang Go-Food. Kami mulai melakukan perkerjaan 

atau tugas masing masing, tak jarang kami berkumpul lagi untuk 

menyelaraskan ide-ide. Disini saya dan teman-teman mengikuti 

trend yang sedang booming dan mencari banyak referensi karena 

harapan kami UMKM ini bisa maju dan dapat bersaing di pasaran. 

Pada tanggal 16 Maret 2021 saya mengajak teman teman untuk 

evalusi sejauh mana proker kami berjalan. Saat evalusi ini lah saya 

bertanya tentang keluhan atau pun perasaan teman teman. Dari 

hasil eval juga kami jadi tau di tahap mana dan apa yang masi 

belum menunjukan progress ataupun telat dari waktu yang sudah 

ditentukan.  



 Di minggu-minggu terakhir kami mulai mengadakan 

pendampingan pada pihak UMKM menganai Digital marketing ini, 

Pada awalnya pihak UMKM merasa masi asing akan teknologi 

kreatif dan masi merasa bingung. karena disini pak pihak UMKM 

masi awam dengan dunia Teknologi dan Digital Marketing, maka 

kami memberikan penyuluhan dan pendampingan untuk 

menjelaskan secara sederhana agar lebih paham. Kami 

menjelaskan bahwa Digital Marketing itu adalah memprosikan 

produk secara online bisam elalui media sosial maupun 

marketplace. Di minggu minggu terakhir juga kami sudah 

memasang banner banner yang iconic yang sekirannya dapat 

menarik minat pembeli, dan tidak lupa membantu promosi 

produk tersebut. 

 

3.11 Mendekatkan Langkah Mengabdi Di Desa Jati 

Oleh: Alifvia Putri Listiani  

KULIAH KERJA NYATA (KKN) sebutannya nampak begitu 

keren, sama halnya seperti tujuannya “Pengabdian kepada 

Masyarakat”. Program KKN dilakukan bukan semata-mata untuk 

pemenuhan tugas mata kuliah saja, tapi juga wujud dari salah satu 

Tri Darma perguruan tinggi. Mahasiswa dituntut untuk bisa 

menjadi pelayan serta menaugi masyarakat dalam berbagai 

kegiatan. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

menyelenggarakan program Kuliah Kerja Nyata Pencerahan pada 

tanggal 22 Februari – 1 April 2021. Desa Jati terpilih sebagai 

tempat dimana kita satu tim melakukan kegiatan KKN. Tantangan 

terbesar dilakukannya KKN ini adalah kita dituntut untuk 

bermasyarakat di masa pendemi Covid-19 yang mana kita harus 

selalu mematuhi Protokol Kesehatan yang sudah ada dalam setiap 

kegiatan yang kita lakukan. Meskipun begitu tidak menggugurkan 

semangat kita untuk melakukan pengabdian ini. Program-



Program kerja tetap dapat terlaksana dan berjalan dengan 

semestinya. 

Adapun beberapa program yang menurut saya dampaknya 

sangat dirasakan oleh masyarakat, pemerintah desa maupun 

mitra serta bisa membuat tim KKN-P lebih akrab dengan kondisi 

dan masyarakat Desa Jati. Pertama, adanya Sosialisasi 

Pendampingan Pembelajaran Daring pada Anak yang mana 

mampu mendatangkan banyak orang tua yang berbondong-

bondong untuk mendapatkan ilmu yang lebih. Wujud dari 

kelanjutan kegiatan sosialisasi yakni diadakannya BIMBEL 

PENCERAHAN yang mana orang tua bisa sedikit terbantu untuk 

menyampaikan ilmu kepada anaknya. Berbekal kemampuan dan 

pengetahuan yang sudah didapatkan di kampus saya dan teman-

teman bersedia untuk membimbing adik-adik yang mengikuti 

bimbel yang diadakan di Balai Desa. Raut wajah para orang tua 

yang seolah menunjukkan kepuasan terhadap kegiatan ini 

membuat saya dan teman-teman KKN-P UMSIDA 03 semakin 

termotivasi untuk mengadakan kegiatan lanjutan lagi yakni 

Lomba Mewarnai bagi anak-anak. Dari kesekian rangkaian 

kegiatan ini terus disambut oleh antusisasme masyarakat yang 

begitu banyak untuk mendukung program kerja yang satu ini. 

melalui program ini saya dan teman-teman bisa sedikit lebih 

dekat dengan masyarakat dan belajar lebih tentang bagaimana 

sikap bermasyarakat yang sebenarnya. 

Kedua, branding usaha Kuk Kriuk yang berada di bawah 

naungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jati. Badan usaha 

tersebut merupakan milik desa yang mana salah satunya 

bentuknya menjadi persewaan ruko (Maria, 2016). Kuk Kriuk 

merupakan perwujudan dari pengembangan BUMDes tersebut 

yang diharapkan bisa untuk membantu mengangkat 

perekonomian masyarakat dengan dibukanya usaha ini. Kegiatan 

branding ini berawal dari keluhan pengelolah tempat yang 



bernama Bapak Sugiarsojo atau yang biasa dikenal dengan nama 

Pak Yoyok yang juga warga Desa Jati. beliau menginginkan adanya 

pembaharuan terhadap tempat usahanya agar lebih dikenal dan 

memiliki daya jual yang lebih. Berangkat dari keluhan tersebut 

tim KKN-P menggalipotensi setiap anggota yang memiliki 

kemampuan dalam bidang Branding, beberapa ide diluapkan 

dalam hal mempercantik logo, desain banner sebagai media 

promosi, penambahan menu-menu baru yang kekinian, 

melakukan pendaftaran pada ojek online, membuatkan media 

promosi melalui beberapa media sosial, serta dilakukannya 

pendampingan pengolahan teknologi-teknologi yang dirasa baru 

oleh penjaga tempat tersebut yang nantinya akan mengelola 

terus-menerus. Program kerja ini juga disambut baik oleh pemilik 

usaha karena beliau merasa terbantu sekali akan kegiatan ini yang 

mana beliaunya selalu membuka tangan lebar-lebar untuk saling 

membantu dalam mengembangkan usaha ini menjadi lebih maju. 

Para tim branding bisa menyalurkan kemampuan serta ilmunya 

untuk lebih dibermanfaatkan kepada mitra dan juga merasakan 

dampak positifnya yakni bisa menambah ilmu baru dalam bidang 

berwirausaha. 

Ketiga, ikut andil dalam membantu kegiatan atau program 

desa. Disamping program kerja kita dalam pengelolaan web, hal 

lain yang bisa dilakukan sebagai wujud pengabdian terhadap Desa 

Jati adalah bersedia untuk diperbantukan dalam kegiatan yang 

lingkupnya masih sesuai dengan tujuan dari program KKN-P itu 

sendiri. Salah satu contohnya ketika ikut berpartisipasi dalam 

kegiatan berbagi yang dilakukan oleh KitaBisa.com yang 

berkolaborasi dengan Desa Jati. Kegiatan itu berupa pembagian 

makanan kepada masyarakat Desa Jati yang setiap rumah diberi 

jatah 2 kupon yang bisa ditukarkan. Hal ini tentunya mengundang 

partisipasi masyarakat untuk berkumpul disisi lain harus selalu 

menjaga dan menerapkan prokes dengan baik dan juga bisa 



langsung berhadapan dengan masyarakat yang memiliki berbagai 

karakter dan sifat yang berbeda-beda. Sehingga, membuat kita 

lebih tertantang untuk menjalankan kegiatan tersebut dengan 

baik dan lancar. 

Apapun bentuk program kerja atau kegiatan yang 

diselenggarakan oleh tim KKN-P di Desa Jati ini dilakukan dengan 

meninjau keadaan dan kondisi kehidupan sehari-hari yang 

menuntut masyarakat harus paham akan berkembangnya zaman 

dan teknologi yang berjalan berdampingan dengan virus Covid-19 

yang sedang melanda, serta sehingga bisa terwujudnya beberapa 

program kerja seperti yang sudah disebutkan. Program lainnya 

yang juga dilakukan adalah pengaturan pengolahan keuangan 

BUMDes agar tertata dengan rapi.  

Kesan  

Syukur Alhamdulillah senantiasa saya ucapkan atas berkat 

rahmat Allah SWT yang mengiringi langkah Kuliah Kerja Nyata 

Pencerahan di Desa Jati bisa berjalan dengan lancar. Desa Jati 

merupakan wadah bagi saya untuk bisa menggali lebih banyak 

ilmu dan pengalaman yang tentunya tidak bisa saya temukan pada 

masa kuliah. Saya belajar untuk menjadi pribadi yang lebih berani 

untuk bersosial terhadap masyarakat, selain itu saya juga harus 

bisa menyesuaikan diri dengan hal-hal baru, belajar untuk 

menjadi pribadi yang memiliki penuh rasa tanggung jawab, 

belajar untuk memiliki sifat toleransi yang tinggi terhadap setiap 

berbedaan yang ada,  dan belajar menghargai orang lain. Pada saat 

pertama datang di Desa Jati kami disambut baik oleh lurah baru 

yang nantinya akan memimpin Desa Jati serta adanya respon 

warga yang ramah. Lewat KKN-P ini saya dapat 

membermanfaatkan diri bagi masyarakat melalui berbagai 

kegiatan sekaligus bisa membagikan ilmu yang saya punya. Kami 

tim KKN-P Desa Jati terdiri dari 16 isi kepala yang berbeda-beda 



bersatu untuk saling mendukung satu sama lain demi kelancaran 

program-program yang telah disusun. 

Pesan  

 Harapan saya semoga apa yang sudah kita berikan dan 

usahakan selama kegiatan KKN-P di Desa Jati ini bisa memberikan 

manfaat dan dampak yang lebih baik kedepannya bagi 

masyarakat, mitra, maupun pemerintahan desa. Setelah 

berakhirnya KKN-P ini diharapkan untuk saling bahu-membahu 

untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang sudah kami buat demi 

untuk menyongsong Desa Jati agar semakin maju dan 

berkembang. Semoga apa yang sudah tim KKN-P lewati selama 

satu bulan setengah ini bisa saling tetap menjalin hubungan 

silaturrahmi yang baik dengan masyarakat atau mitra Desa Jati di 

kemudian hari.  

3.12 Bimbingan Belajar di Era Covid 

Oleh: Izza Saltsa Fitri Millenia  

Bimbel atau yang disingkat sebagai bimbingan belajar 

merupakan suatu kegiatan yang di perlukan oleh para siswa dan 

siswi khusus nya pada tingkatan TK dan SD, karena batasan usia 

mereka yang masih anak, dan belum bisa melakukan segala hal 

dengan sendiri nya. 

Sebelum membahas seberapa penting nya Bimbel di era 

covid, akan lebih baik apabila kita dapat mengetahui arti peran 

Guru didalam pembelajaran ? Menurut UU no. 14 tahun 2005, “ 

BAHWA GURU MERUPAKAN PROFESI UTAMA YANG DI 

PERLUKAN MASYARAKAT DALAM MENDIDIK, MELATIH, 

MEMBIMBING, PADA PENDIDIKAN ANAK DIUSIA DINI,BAIK DI 

LINGKUP PENDIDIKAN DASAR MAUPUN PENDIDIKAN 



MENENGAH” Disini kita dapat mengetahui bahwa seorang guru 

memiliki peran yang sangat besar dan penting  untuk siswa/siswi. 

 Covid-19 adalah penyakit yang di identifikasi kan 

penyebab nya adalah VIRUS CORONA, yg menyerang saluran 

pernafasan, penyakit ini muncul prtama kali di wuhan, Tiongkok. 

Pertama kali Virus ini muncul di Indonesia pada Maret 2020. 

Semenjak pandemi Covid merabak di indonesia kehidupan atau 

bahkan ekonomi di indonesia mendadak lumpuh, pendidikan di 

indonesia pun juga harus merasakan (PJJ) atau pemblajaran jarak 

jauh, atau yang disebut dengan daring 

Pada masa covid seperti saat ini, seorang guru dan siswa 

pun akan mengalami keterbatasan tatap muka, sehingga materi 

yang akan di terima oleh siswa dan siswi pun juga akan terbatas, 

dengan kurang nya intensitas tatap muka guru dengan siswa 

disekolah juga siistem pembelajaran yg di lakukan jarak jauh 

dapat menjadi kendala dlm mencapai tujuan pembelajaran.  

Lalu, apa yg bisa di lakukan guru disini? Yang bisa di 

lakukan yaitu dengan melakukan adanya pendampingan orang 

tua pada anak di rumah masing2, atau mungkin dengan 

melakukan Home Visit atau kunjungan rumah, di rumah masing-

masing siswa/siswi nya. Akan tetapi tetap dengan melakukan 3M 

program kesehatan pemerintah yaitu, Menggunakan masker, 

Mencuci tangan, dan Menjaga Jarak. 

Untuk anak yang memiliki orang tua full time dirumah akan 

sangat menguntung kan karena dapat selalu mendampingi anak-

anak nya, namun yang memiliki orang tua yang bekerja semua 

mungkin akan sangat kualahan dan kesusahan dalam 

mengerjakan persoal an yang di berikan oleh guru nya. Untuk itu 

bimbel memiliki peran yang sangat penting di karenakan bantuan 



nya yang dapat memecah kan masalah khusus nya di bidang 

akademik nya. 

Terbatas nya komunikasi secara langsung inii membuat 

bimbingan belajar sangat berperan penting dalam membantu 

siswa dan siswi mengerjakan berbagai tugas dari sekolah, 

bimbingan belajar juga mempunyai kelebihan dlm menangani 

siswa dan siswi yang merasa tertinggal jauh pelajaran di sekolah, 

juga dapat lebih efektif dalam menangkap materi yang di 

sampaikan guru semasa pandemi . 

Kelebihan ini dapat di rasakan dalam membantu siswa 

terutama tingkat Sekolah dasar, pada masa pandemi ini siswa 

tingkat dasar dalam belajar masih perlu dampingan orang tua, 

lantas bagaimana apabila kedua orang tua nya bekerja ? 

Bimbingan belajar (BIMBEL) ini dapat menjadi solusi praktis dlm 

menjawab dan membantu segala keresahan orang tua siswa dan 

siswi, Bimbingan belajar di era covid ini tidak serta merta melejit, 

beberapa banyak yg memperbaiki system mreka dengan menaati 

protokol kesehatan juga keamanan Covid 19. 

Untuk itu disini saya selaku peserta KKN-P Desa Jati 

mengadakan bimbingan belajar (BIMBEL) untuk membantu adik-

adik tingkat dasar dalam menyelesaikan segala persoalan yang 

ada di sekolah. 

Kesan 

Dengan rasa syukur saya ucapkan karena semua program 

kerja dapat terselenggara, meskipun adanya sedikit percekcokan 

dalam pertukaran pendapat, tapi saya rasa itu suatu hal yang 

lumrah, 

dengan adanya KKN disini saya mendapat kan banyak 

pengetahuan dan pengalaman, juga teman baru, teman teman 



yang pasti nya selalu membimbing dan mengarahkan saya ke arah 

yg lebih baik. 

Pesan 

Pesan saya untuk teman-teman jangan pernah lupakan 

perjuangan kita dalam mengabdi kepada Desa Jati, Jangan pernah 

lupa akan kenangan di kelompok 3 ini, pahit atau pun manis, 

karena itu lah bumbu kehidupan, maaf apabila selama kkn ini saya 

memiliki salah dan kekurangan. 

Harapan saya pada desa ini supaya tetap menjaga 

kesehatan tentunya di masa pandemi ini, menjaga kerukunan, 

budaya, untuk membangun Desa Jati ini dan tetap mengenang 

kami walaupun kami disini hanya bisa mengabdi hanya dalam 

waktu yang singkat 

3.13 Pendampingan Belajar Kepada Anak-Anak Di Desa Jati 

Oleh: Fitria Amilatus Solihah  

Kegiatan pertama kkn umsida 03 yaitu melakukan kegiatan 

sosialisasi berbasis parenting  yang mampu mendatangkan 

antusiasme masyarakat terutama bagi ibu-ibu warga Jati Sidoarjo. 

Mereka berbondong- bondong melibatkan diri untuk 

mendapatkan wawasan mengenai pendampigan pada anak saat 

pmbelajaran daring. Dengan ketulusan hati dan minat warga siap 

mendapatkan ilmu yang baik meskipun hanya bermodal 

mendengarkan dan duduk manis.  

 Seperti yang kita ketahui adanya dampak covid-19 ini 

menjadikan lembaga pendidikan termasuk sekolah harus belajar 

dirumah tanpa tatap muka dimana kegiatan belajar mengajar 

tidak dapat dilakukan secara langsung. Sekolah yang sekarang ada 

dirumah membuat orang tua menjadi guru dadakan oleh sebab itu 



setiap orang tua harus siap mengajari anaknya sendiri dan 

mendampingi anaknya belajar dirumah.  

 Pada tanggal 11 maret 2021 Tim KKN-UMSIDA melakukan 

sosialisasi berbasis parenting yang mana memberikan tips 

bagaimana mendampingi anak belajar dirumah selama pandemi 

covid-19. Pembicara pada kegiatan ini yaitu saudari tyas nur 

afifah. Pada kegiatan ini saudari tyas memberikan tips kepada ibu 

ibu warga Jati agar sabar mendampingi anak belajar dirumah.  

 Setelah sosialisasi berjalan lancar saya dan teman-teman 

kkn berinisiatif untuk melakukan kegiatan lanjutan berupa 

kegiatan bimbel pencerahan yang lakukan pada setiap malam 

dihari senin,rabu dan jumat. Anak anak diDesa Jati sangat 

antusiasme mereka berbondong-bondong datang kebalai Desa 

Jati untuk belajar bersama-sama.  

 Pada awal bimbel anak anak banyak yang datang kira kira 

ada 25 anak-anak yang terdiri dari Paud,Tk A, Tk B. Tingkat SD 

pun juga ada dari kelas 1 hingga kelas 4 sd. Saya dan teman teman 

membagi tugas untuk mengajar anak-anak tersebut sesuai dengan 

keahilian. Pada waktu itu saya memegang anak kelas 1 yang 

terdiri 3 anak yang bernama raya.adrian dan icha. Mereka sangat 

bersemangat sekali dalam belajar dan mengerjakan tugasnya. 

 Pada bimbel dimulai anak anak semakin bertambah yang 

awal bimbel 25 anak sampai akhirnya ada 30 anak. Yang awal saya 

pegang 3 bertambah menjai 6 anak yang terdiri dari 5 perempuan 

dan 1 laki laki. Awalnya saya sangat santai dan waktu itu saya 

cukup keteteran hingga akhirnya memberikan tugas kepada anak 

anak soal matematika dan bahasa Indonesia yang sekarang 

menjadi tematik.  



 Anak anak memang mempunyai kemampuan yang sangat 

berbeda-beda tetapi semangat mereka sangat luar biasa. Saya 

senang sekali bisa bertemu dengan anak anak tersebut dari 

mereka yang tidak bisa penggurangan bersusun sekarang sudah 

bisa mengerjakannya. Semoga ilmu yang saya berikan kepada 

anak anak bermanfaat dan teman teman lainnya juga meskipun 

bimbel hanya dilakukan 2 minggu 3 kali.  

Kesan  

 Tak terasa 1 bulan setengah saya diDesa Jati, tentunya 

dapat pengalaman yang sangat berharga bagi saya dan temen 

teman kkn pengalaman baru dan kenangan yang sangat bernilai. 

Alhamdulilah dari awal kkn sampai akhir perjuangan kkn untuk 

mengabdi diDesa Jati akhirnya terlaksanakan dengan baik dan 

lancar. Dengan KKN diDesa Jati saya belajar tentang banyak hal, 

belajar memahami keadaan, belajar lebih menghargai orang lain, 

belajar bagaimana hidup terbatas dan belajar menyesuikan diri 

yang sebelumnya mungkin berbeda dari kehidupan biasanya.  

Pesan  

 Pesan untuk Desa Jati adalah semoga perjuangan kita 

tidak sia sia dan memberikan manfaat bagi kemajuan Desa 

Jatisemoga program kerja yang telah kami buat dan kerjakan 

didesa ini semoga bisa bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat 

danbisa terus berkelanjutan.  

 Waktu berjalan dengan cepat sehingga tidak terasa saya 

dan teman teman saya meninggalkan Desa Jati dan semoga 

perpisahan kita menjadi awal dari segala hal yang positif bagi kita 

semua. Untuk bapak ilham lurah baru diDesa Jati semoga amanah 

dalam menjalankan tugas dan Desa Jati semakin makmur dan jaya.  



3.14 Pendampingan Belajar Siswa Melalui Kegiatan 

Bimbingan Belajar (Bimbel) Di Desa Jati 

Oleh: Alfina Damayanti  

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bentuk kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat yang bersifat khusus, yang 

bersifat pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian 

kepada masyarakat dipadukan kedalamnya dan melibatkan 

sejumlah mahasiswa dan unsur masyarakat. Kuliah Kerja Nyata 

KKN-P Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atau Umsida yang 

dilaksankan pada tanggal 22 Februari - 1 April 2021. Kegiatan 

KKN-P ini diikuti dari berbagai macam prodi yang digabungkan 

menjadi satu kelompok KKN di Desa Jati Sidoarjo. Adapun 

beberapa manfaat KKN dari saya pribadi diantaranya : 

Memberikan pengalaman belajar dan bekerja kepada para 

mahasiswa tentang penerapan dan pengembangan ilmu dan 

teknologi di luar kampus. Melatih para mahasiswa agar lebih 

terampil lagi dalam memecahkan sebuah masalah yang ada di 

dalam masyarakat dan juga agar dapat mampu memberdayakan 

masyarakat di Desa Jati Sidoarjo. Dan melalui pengalaman belajar 

dan bekerja dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat secara langsung, akan menumbuhkan sifat 

profesional pada diri mahasiswa.  

Pendidikan merupakan bentuk salah satu usaha dalam 

membangun kemampuan dan kepribadian anak menjadi lebih 

baik. Dalam masa Pandemi Covid-19 ini, pelaksanaan kegiatan 

pendidikan sebagian besar dilakukan secara daring. Kondisi yang 

terjadi saat ini mengharuskan masyarakat mulai terbiasa 

melaksanakan beberapa hal secara daring. Berbagai usaha 

ditempuh orang tua agar anaknya tetap dapat belajar dengan baik. 

Pembelajaran Jarak Jauh membutuhkan adanya kolaborasi yang 

bagus antara guru dan orang tua. Guru dan orang tua menghadapi 



tantangan berat terkait proses transfer ilmu dan penguatan 

karakter yang saat ini dilakukan melalui perantara daring. Agar 

kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan maksimal maka KKN 

PGSD Umsida hadir diantaranya dengan tujuan untuk membantu 

para siswa dalam kegiatan belajar yang merupakan salah satu 

program kerja KKN PGSD Umsida 2021. Tidak dapat dipungkiri 

lagi dari proses pembelajaran daring yang dilakukan selama ini 

banyak anak-anak yang kesulitan beradaptasi dengan sistem dan 

proses ilmu yang didapatkan siswa tidak maksimal hal ini karena 

dari sejumlah siswa yang ada, tidak banyak yang mudah dan 

langsung paham begitu saja tentang materi yang diberikan guru 

mata pelajaran. Ditambah lagi dengan banyaknya godaan bermain 

smartphone daripada belajar, membuat anak-anak makin enggan 

untuk membaca bahkan mengerjakan tugas. Maka dari itu 

diperlukan suatu kegiatan pendampingan belajar. Kegiatan 

pendampingan belajar siswa akan memberikan banyak manfaat 

bagi masyarakat pada umumnya dan memberi manfaat kepada 

peserta didik pada khususnya, karena hal ini sangat membantu 

proses pendampingan belajar jarak jauh. 

Pada awalnya, apa yang saya jumpai waktu itu akan menjadi 

sebuah hal yang cukup sulit untuk dilakukan mengingat program 

kerja yang sudah direncanakan oleh kelompok saya cukup 

membutuhkan waktu serta tenaga yang dikeluarkan. Namun, 

dengan seiring berjalannya waktu apa yang ragukan dan saya 

khawatirkan sedikit demi sedikit mulai memudar. Hal itu 

dikarenakan adanya kerja keras serta usaha dari teman-teman 

KKN-P Umsida di Desa Jati dalam menjalankan dan menerapkan 

program kerja yang telah dibentuk. Mahasiswa KKN-P 03 Desa Jati 

Sidoarjo khusuusnya dari prodi PGSD mengadakan program kerja 

berupa bimbingan belajar sebagai bentuk upaya mengatasi 

masalah pada  sektor pendidikan yang muncul akibat pandemi 

covid-19 yang telah mewabah. Masyarakat setempat menyambut 



baik dengan adanya diadakannya Bimbingan Belajar (Bimbel) ini, 

karena dapat meringankan beban orang tua. Kesulitan lainnya 

juga dirasakan oleh orang tua lainnya, dikarenakan  seorang ibu 

rata-rata memiliki lebih dari satu anak yang memiliki tingkatan 

pendidikan yang berbeda-beda dan tugas sekolah yang berbeda-

beda pula. 

  Dan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 saya bersama 

anggota kelompok saya mulai mengajar dan mendampingi belajar 

siswa melalui kegiatan Bimbingan Belajar (Bimbel).  Pada 

pengabdian ini, pendidikan menjadi sasaran utama. Yaitu 

bagaimana cara menumbuhkan motivasi dan minat belajar siswa 

melalui kegiatan bimbingan belajar. Selain itu, dalam rangka 

meningkatkan motivasi belajar siswa juga memberikan banyak 

manfaat, wawasan dan pengetahuan kepada anak-anak di Desa 

Jati Sidoarjo. Kegiatan bimbingan belajar ini diikuti oleh 

partisipan siswa PG-PAUD, TK, SD/MI dengan jumlah total siswa 

yang mengikuti kegiatan bimbingan belajar sebanyak siswa, yang 

terdiri atas 10 siswa. Fasilitas yang digunakan untuk nenunjang 

pelaksanaan kegiatan adalah handsaitizer, masker, halaman 

belajar (Balai Desa), alat tulis menulis, meja belajar, buku 

pelajaran dan beberapa makanan ringan (snack). Pelaksanaan 

kegiatan ini dilakukan selama 2 minggu / dalam 1 minggu 

dilakukan 3x di hari Senin, Rabu, jum'at pada pukul 18.30-19.30 

WIB dan berakhir pada tanggal 26 Maret 2021. Pelaksanaan 

kegiatan bimbingan belajar ini yaitu berupa pemberian motivasi 

kepada siswa-siswa dalam belajar, menjelaskan materi pelajaran, 

membantu menyelesaikan tugas sekolah, serta pemberian reward 

(hadiah) berupa pujian/penghargaan secara lisan dan berupa 

barang.  

Kegiatan penjelasan materi dilakukan oleh mahasiswa 

dengan mengacu pada buku pelajaran siswa yaitu Buku Tematik 



sesuai kurikulum 2013. Pemberian materi dilakukan secara 

bergantian, setelah siswa mengerjekan tugas Pekerjaan Rumah 

yang diberikan oleh guru mata pelajaran, setelah mengerjakan PR 

kemudian, pemberian materi siswa dapat bertanya mengenai hal 

yang belum dipahami melalui bertanya saya sebagai pemateri 

dapat mengetahui sejauh mana materi yang dipahami siswa 

terhadap penjelasan yang telah dipelajari sebelumnya. Tugas dari 

pemateri adalah meluruskan jawaban dari siswa, dan menjawab 

bilamana ada pertanyaan yang belum bisa terjawab. Selama 

pembelajaran daring, siswa diberi tugas oleh guru kelas. Oleh 

karena itu, pemberian bimbingan dalam pengerjaan tugas 

merupakan salah satu kegiatan yang membantu orang tua yang 

tidak bisa mendampingi anaknya pada saat pembelajaran secara 

online karena disibukkan dengan pekerjaan dan urusan lainnya. 

Dalam pengerjaan tugas sekolah, siswa dibimbing sesuai arahan 

tugas yang diberikan guru. Biasanya guru memberikan tugas 

melalui Grup Whatsapp dan pengumpulan tugas dilakukan 

dengan cara memfoto hasil pengerjaan lalu dikirim ke guru 

melalui whatsapp.   

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja 

bimbingan belajar tersebut adalah penentuan jadwal les yang 

belum baik, sehingga banyak anak-anak yang kurang fokus karena 

terlalu banyak bercanda dengan teman bimbel yang lain. Selain itu 

banyak siswa yang masih belum bisa membaca sehingga butuh 

pendampingan ekstra dalam pengerjaan tugas yang diberi guru. 

Upaya keberlanjutan program dengan membuat jadwal yang pas 

dan sesuai sehingga pembelajaran lebih efektif selain itu juga 

diperlukan koordinasi dengan orang tua mengenai kemampuan 

anak-anak dalam menangkap materi yang diberikan, sehingga 

selain belajar melalui bimbingan belajar siswa juga bisa belajar 

bersama dengan orangtua dirumah. 



Kesan 

 Kesan saya di KKN-P Desa Jati ini, saya mendapatkan 

pengalaman baru dan teman-teman baru yang pada awalnya tidak 

saling mengenal dari berbagai prodi. Saya mengucapkan syukur 

kepada Allah SWT, yang pada akhirnya KKN-P yang saya jalani 

selama 1 bulan ini telah selesai.  Tapi berat rasanya jika harus 

berpisah, karena pada dasarnya ada pertemuan pasti ada 

perpisahan. Saya juga bersyukur karena kegiatan program kerja 

yang telah saya jalani dan teman-teman saya dengan cukup baik. 

Selama menjalankan KKN-P di Desa Jati Sidoarjo ini saya 

mendapatkan banyak hal-hal baru yang sebelumnya belum 

pernah saya lakukan. Dari sini saya juga belajar banyak hal seperti 

belajar memahami orang lain dan menghargai orang lain dari 

kegiatan proker Bimbel yang saya jalani, dan belajar dalam 

menyesuaikan diri dengan kondisi disini. Saya juga 

berterimakasih kepada warga Desa Jati yang telah membantu dan 

memberikan kami kesempatan untuk dapat melaksanakan 

kegiatan KKN selama 1 bulan ini. 

Pesan 

 Pesan yang ingin saya sampaikan untuk warga 

masyarakat di Desa Jati Sidoarjo adalah semoga program kerja 

yang kelompok kami jalankan selama kurang lebih satu bulan 

dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan. Semoga  warga 

masyarakat Desa Jati bisa saling bekerja sama dalam memajukan 

Desa Jati. Saya berharap saya dan teman-teman KKN-P 03 Desa 

Jati Sidoarjo tetap menjaga Silahturahmi dengan warga 

masyarakat Desa Jati. Semoga perjalanan KKN-P di Desa Jati ini 

memberikan kesan dan pengalaman yang tak terlupakan bagi 

saya pribadi dan teman-teman saya.  

  



 

3.15 KKN-P Mewujudkan Pengalamanku Selama Kuliah 

Oleh: Richmatul Jannah  

Kuliah Kerja Nyata ( KKN ) merupakan bentuk pengabdian 

kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan melaui 

bidang keilmuan dan bersedia untuk ditempatkan didaerah 

tertentu dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Pada tahun 

ini KKN dilaksanakan selama 1 bulan lebih yang berlokasi sesuai 

domisili masing – masing dikarenakan pandemi yang belum usai. 

Saya mahasiswa dari program studi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo angkatan 2018 

yang ditempatkan untuk melakukan kegiatan KKN di Desa Jati, 

Kecamatan Sidoarjo . KKN-P 2021 ini tidak ada tempat posko 

(Live in) maka semua mahasiswa KKN-P dapat pulang kerumah 

masing-masing. KKN-P dilaksanakan mulai 22 Februari – 1 April 

2021 bersama DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) yaitu Ibu Zaki 

Nur Fatmawati  M.Psi,Psikolog dan anggota Kelompok yang 

berjumlah 16 anggota dengan program studi yang berbeda-beda 

yaitu, Manajemen, Akutansi, PGSD, Psikologi, Adminitrasi Publik, 

Hukum, Pendidikan BahasaInggris dan yang terakhir Ilmu 

Komunikasi. 

Setelah kami di satukan dalam kelompok KKN-P 03 Desa 

Jati ini, malam harinya kami membentuk kelompok secara online 

melalui Group WhatsApp.  Keesokannya kami membuat janji 

untuk bertemu agar saling kenal tetapi tetap dengan 

mengutamakan Prokotol Kesehatan yaitu menggunakan masker 

dan berjaga jarak. Di malam itu bertempat di Café Kimi Gold kami 

bersepakatan untuk membentuk struktur kepengurusan 

kelompok. Dihari berikutnya kami berkumpul  di balai Desa Jati 

untuk bertemu dengan Seketaris Desa Jati yaitu Bapak Ilyas 



berserta seluruh perangkat Desa Jati untuk meminta izin akan 

melakukan Kuliah Kerja Nyata di Desa Jati. Sempat tidak berjalan 

mulus karena misscomunikasi karena surat izin, tetapi semua itu 

bisa terselesaikan dengan baik. Pada hari itu pak Ilyas 

menyebutkan berbagai agenda rencana desa yang belum 

terealisasikan, dan beliau pun meminta kami untuk 

membantunya. Kami diterima oleh sangat baik dengan semua 

perangkat diDesa Jati, kami diberi basecamp untuk di tempati 

selama kami melakukan kegiatan KKN-P. 

Agar mempermudah terlaksananya program kerja, kami 

membagi kelompok proyek kerja tersebut, Setelah pembagian 

kelompok berdasarkan Proker, didalam kelompok proker 

tersebut terdapat masing – masing PIC ( penanggung jawab 

kegiatan), salah satunya saya sebagai PIC dalam kegiatan 

pendidikan diDesa Jati, saya bersama 6 anggota saya bersama-

sama membuat kegiatan yang berguna dan bermanfaat dalam 

dunia pendidikan bagi masyarakat Desa Jati. 

Program kerja yang saya laksanakan yang menurut saya 

paling berkesan yaitu  BIMBEL ( Bimbingan Belajar) Acara ini 

dimulai tanggal 15 Maret 2021 saya membagi tempat 

berdasarkan kelas masing-masing dalam satu kelas terdapat satu 

guru mengajar ( Anggota KKN). Mengapa saya mengusulkan 

keadaan seperti ini karena saya ingin tetap menjaga protokol 

kesehatan yaitu berdistacing ( menjaga jarak ) sebelum masuk 

kedalam pun saya meminta setiap anggota saya untuk memberi 

handsanitaizer kepada anak- anak dan menjaga jarak duduk. Saya 

menghimbau anggota saya untuk menjadi guru seperti saat 

mereka mengajari anak dalam belajar, saya meminta mereka 

untuk  menjadi guru yang menyenangkan. Tak lupa pula saya 

ingatkan kepada anggota saya untuk menyiapkan materi 

pembelajaran sesuai materi yang ada disekolah anak-anak. 



Kebetulan saya mendapat kelas untuk mengajar dikelas TK-B 

saya mempunyai anak murid yang bernama Ela, Elsa dan Ratna. 

Mereka dari sekolah yang berbeda-beda. Saya memberikan 

materi belajar yang menyenangkan untuk mereka seperti, 

membaca cerita bergambar, menghitung dengan gambar, dan 

yang terakhir adalah mewarnai. Saya mempraktekan semua ilmu 

yang saya dapat selama kuliah di kampus, yaitu simulasi 

pembelajaran. Saya juga mempunyai basic mengajar atau Bimbel 

private menjadikan saya lebih mantap atau tenang saat mengajar. 

Hari demi hari saya memberi materi saya mendapati rasa 

saying terhadap anak anak yang saya ajar, anak mempunyai 

tingkatan akademik sendiri - sendiri seperti yang benar benar 

saya rasakan, Ela pandai terhadap semua bidang membaca, angka 

dan mewarnai yang sangat baik. Ratna belum pandai dalam 

membaca tapi pandai dalam berhitung dan semangat dalam 

mewarnai yang ketiga yaitu Elsa adalah anak yang pandai dalam 

membaca tapi belum terlalu lancar untuk menghitung dan 

mewarnai. Gerak cepat anak juga berbeda beda seperti ela 

semangat dan lebih cepat dalam mengerjakan. Kedekatan orang 

tua mereka kepada saya juga membuat saya semangat dalam 

bertemu dan mengajari mereka dimalam hari.  

Kesan dan Pesan 

Dari KKN ini saya belajar dari keseharian yang harus 

memanfaatkan waktu dengan baik dan juga kemandirian dalam 

diri sendiri, dan saya mendapat banyak pelajaran salah satunya 

saya lebih matang dalam hal pendidikan, menjumpai guru paud 

desa ikut bersama mereka belajar dalam kelas mereka itu adalah 

yang tidak akan saya lupakan  dan pengalaman dalam KKN-P 03 

diDesa Jati ini. Mengenal banyak teman baru, menghargai semua 

keputusan pada saat rapat, membentukl saya memiliki jiwa 

leadership yang kuat fisik dan mental. 



Banyak hikmah yang bisa diambil dari pengalaman KKN-P 

ini, mulai dari kekompakan, kedisiplinan, solidaritas antara 

teman, dengan berbedanya jurusan kita dapat saling melengkapi 

satu sama lain. 

Rasa syukur dan Terimakasih kepada Desa Jati yang banyak 

mensupport program kerja KKN-P kelompok kami. Setelah 

program kerja terlaksana semuanya. 

 

3.16 Perjuangan Pendampingan Pendidikan Di Masa 

Pandemi Covid-19 

Oleh: Tyas Nur Avifah 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini merupakan mata kuliah wajib 

bagi mahasiswa semester 6 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 

Awalnya saya hanya mendengar cerita dari kakak tingkat yang 

sudah pernah melaksanakan kegiatan KKN mereka bercerita 

kalau KKN itu menyenangkan, serta banyak pengalaman yang bisa 

kita dapat melalui kegiatan KKN, Mendengar cerita-cerita 

tersebut akhirnya saya berantusias untuk segera melakukan 

kegiatan KKN.  

Kuliah Kerja Nyata (KKN) disini merupakan suatu bentuk 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa 

perguruan tinggi berdasarkan pendekatan lintas keilmuan dan 

sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Tema KKN tahun ini 

yaitu KKN Pencerahan 2021, dan alhamdulillahnya saya bisa 

mengikuti kegiatan KKN dengan tepat waktu, sebab masih banyak 

yang tidak bisa mengikuti kegiatan KKN karena tidak lulus PKMU 

dan BQ. Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini memadukan antara Tri 

Dharma perguruan tinggi yaitu, Pendidikan, penelituan, dan 

pengabdian masyarakat. 



Kegiatan KKN pada tahun ini memang berbeda dengan 

tahun-tahun yang sebelumnya karena di tahun ini KKN dilakukan 

di masa pandemi covid-19 yang semua program kerja dibatasi 

untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo memiliki dua opsi pilihan 

dalam kegiatan KKN ini, yakni opsi yang pertama adalah KKN 

Non-Kerja atau KKN Tematik bagi mahsiswa yang tidak berkerja 

dan opsi yang kedua adalah KKN Kerja atau KKN Mandiri bagi 

mahasiswa yang bekerja. Saya seorang mahasiswi Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar Angkatan 2018, disini saya mengambil opsi 

KKN Non-Kerja atau KKN Tematik, karena adanya pandemi covid-

19 kegiatan KKN-P 2021 tidak ditempatkan diluar kota sidoarjo 

tetapi ditempatkan berdasarkan penempatan domisili terdekat 

mahasiswa. Awalnya saya sudah membayangkan KKN di tempat 

yang jauh dari rumah karena saya ingin memiliki pengalaman 

yang berbeda mengabdi didesa orang yang dimana desa tersebut 

memang berada di pelosok kota, tapi karna adanya pandemi ini 

saya di tempatkankan di desa yang tidak jauh dari tempat tinggal 

saya yaitu Desa Jati. 

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pencerahan Tahun 

2021 Universitas Muhammdiyah Sidoarjo dilaksanakan mulai 

dari tanggal 15 FebruarI sampai  01 April 2021. Pada saat tanggal 

15 Februari seluruh anggota KKN-P Desa Jati yang berjumlah 16 

orang melakukan pembekalan KKN-P bersama panitia kampus 

serta Dosen Pembimbing Lapangan secara online atau daring. 

Pembekalan ini membahas tentang tujuan pengadaan KKN-P, 

lokasi kegiatan KKN-P, buku luaran, dan contoh program 

unggulan KKN-P.  

Pada tanggal 22 Februari 2021 pertama kalinya saya 

bertemu dengan anggota KKN-P. Pada pertemuan kali ini kami 

membahas tentang pembentukan struktur dan rencana program 



kerja kami. Pada kegiatan KKN tersebut saya dan beberapa teman 

saya memilih Pendidikan sebagai program kerja kami, karena 

akibat dari wabah pandemi covid-19 ini pemerintah 

memberlakukan pembatasan sosial yang dampaknya tidak hanya 

dirasakan oleh para orang dewasa tetapi anak-anak pun juga ikut 

merasakannya. Salah satu dampak yang dirasakan anak-anak 

yaitu kegiatan belajar anak-anak yang biasanya dilakukan 

disekolah sekarang jadi dilakukan dirumah, dari dampak  tersebut 

akhirnya para orang tua mau tidak mau selain mengurusi 

pekerjaan rumah tangga mereka juga harus menjadi pendamping 

atau guru saat anak-anaknya belajar. Dari beberapa pengalaman 

yang ada banyak ditemukan orang tua yang kurang sabar dan 

kurang mengerti bagaimana cara  mendampingi anak saat belajar, 

masih banyak orang tua yang sering marah-marah jika anak-

anaknya kurang paham terhadap materi yang sudah dijelaskan 

oleh orangtuanya. Melihat hal itu akhirnya tim KKN-P Kelompok 

03 Desa Jati berniat untuk mengadakan sosialisasi pembelajaran 

daring di era covid-19 untuk para wali murid yang dimana 

sosialisasi terserbut bertemakan “Cara Orang Tua Mendampingi 

Anak Dalam Pembelajaran Daring di Era Covid-19”. 

Penyuluhan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 

2021, awalnya kami tidak yakin dengan acara tersebut karena 

khawatir tidak ada orang yang mau datang, tapi alhamdulillahnya 

pada hari-H acara, ternyata banyak antusias wali murid untuk 

datang ke acara tersebut. Kurang lebih ada 30 wali murid yang 

menghadiri acara itu, dan kebetulan juga saat acara penyuluhan 

saya ditugaskan menjadi pematerinya dan teman saya yang 

bernama Richmatul Jannah sebagai pembawa acaranya. Seiring 

berjalannya waktu acara tersebut berjalan sesuai dengan rencana, 

saya menjelaskan kepada wali murid memang menjadi guru itu 

tidaklah mudah, karena jika menjadi seorang guru itu yang paling 



penting adalah harus bisa banyak – banyak bersabar, apalagi 

mengajari anak usia PAUD, TK, dan SD. 

Lalu bagaiamana cara menjadi guru yang menyenangkan 

bagi anak Usia PAUD, TK dan SD? Nah disi kami memberikan 

solusinya yaitu yang pertama kita harus menentukan lokasi 

belajar yang strategis dimana lokasi tersebut tidak banyak benda-

benda yang mengganggu konsentrasi anak serta lokasi tersebut 

dipenuhi dengan pencahayaan yang cukup, lalu yang kedua yaitu 

kita harus memahami kebiasaan belajar anak dan memahami 

gaya belajar anak, gaya belajar disini apakah anak-anak kita 

tergolong audiotori, visual atau kinestetik. Dan yang keempat 

yaitu sebagai orang tua kita harus menjaga perilaku saat 

mendampingi anak belajar berikan perilaku yang positif terhadap 

anak jangan sesekali mengeluarkan kata-kata kasar kepada anak. 

Berawal dari sosialisasi ini banyak respon positif yang di berikan 

oleh para wali murid di acara tersebut, kami tidak hanya 

memberikan sebuah materi saja tapi kami semua saling sharing 

dan saling belajar satu sama lain. Banyak wali murid yang sharing 

tentang keluhan-keluhannya saat mendampingi anaknya belajar. 

Dari beberapa keluhan tersebut kami dari tim KKN-P UMSIDA 

mensekretaris desaan solusinya dan alhamdulillah mendapat 

respon yang baik dari para wali murid. 

Selain mengadakan sosialiasasi untuk para wali murid tim 

KKN-P Kelompok 03 Desa Jati juga mengadakan bimbingan 

belajar (BIMBEL) untuk anak PAUD, TK dan SD. Bimbel tersebut 

dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2021 (Seminggu 3 kali 

Pertemuan). Dan kebetulan saat bimbel saya memegang 

kelompok PAUD dan TK yang berjumlahkan kurang lebih 15 anak. 

BIMBEL tersebut diadakan dengan tujuan untuk mengobati rasa 

rindu anak-anak terhadap gurunya dan agar anak-anak juga bisa 

membangkitkan semangatnya lagi dalam belajar.  Saat hari 



pertama bimbel anak-anak masih malu-malu tehadap saya karena 

mungkin masih belum kenal dekat, tetapi seiring berjalannya 

waktu anak-anak sudah merasa nyaman dan senang saat kegiatan 

bimbel tersebut dan tidak malu-malu lagi, 

Mengajar anak usia PAUD dan TK memang tidaklah mudah 

dan harus ekstra bersabar karena kebanyakan dari mereka masih 

belum ada yang bisa menulis dan belum tahu cara memegang 

pensil yang benar. Dan akhirnya dari pengalaman saya mengajar 

di PAUD, saya mnerapkan pengalaman itu kepada anak-anak saat 

bimbel, anak-anak saya ajari mulai dari 0 dimana anak-anak saya 

ajari cara memegang pensil yang benar dengan membentuk jari-

jari mereka menjadi mulut buaya yang kemudian pensilnya baru 

dipegang, selain itu saya juga menyelingi untuk mengajak anak-

anak bernyanyi agar tidak bosan dalam belajar. Setelah bernyanyi 

barulah saya mengenalkan anak-anak tentang huruf abjad, angka, 

huruf hijaiyah, dan mengajari anak-anak menulis dengan cara 

menebali garis titik-titik. Saya juga mengapresiasi anak-anak 

dengan cara memberi bintang untuk anak yang sudah berhasil 

mengerjakan tugasnya hingga tuntas. Awalnya bimbel ini di 

laksanakan hanya satu minggu tetapi karena antusias anak-anak 

yang suka dengan kegiatan bimbel ini ada beberapa orangtua 

yang memberikan saran agar bimbelnya ditambah satu minggu 

lagi. Dari saran-saran tersebut akhirnya kami tim KKN UMSIDA 

melanjutkan bimbel tersebut sampai tanggal 25 Maret 202. 

Kesan : 

Alhamdulillah pengabdian masyarakat ini sangat 

mengesankan bagi saya dalam melaksanakan KKN di Desa Jati, 

Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Meskipun kegiatan KKN 

ini dilakukan tidak jauh dari rumah tapi kegiatan KKN ini 

memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman baru bagi 

saya. Perangkat Desa Jati dan masyarakat setempat sangat 



terbuka menerima kehadiran kami di wilayah mereka. Kami 

mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan saat melaksanakan 

kegiatan sebagai bagian program kerja yang kami laksanakan. 

Selain itu saya juga sangat bersyukur mendapatkan Dosen 

Pembimbing Lapangan yang sabar, supel, perhatian serta friendly 

terhadap kelompok kami.  

Dan dengan adanya kegiatan KKN ini saya Bahagia karena 

memiliki banyak teman baru, dan teman dekat yang dimana 

anaknya asyik-asyik walau terkadang banyak drama yang tidak 

terduga. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah 

menorehkan sejarah baru dalam kehidupan saya selama KKN 

berlangsung. Satu hal yang selalu saya ingat “terkadang kita harus 

menyesuaikan diri dan menahan ego dimana pun kita berada”.  

Pesan : 

Dengan adanya program ini, kami berharap agar hal 

tersebut dapat bermanfaat dan membantu masyarakat sekitar. 

Semoga ilmu kami bermanfaat bagi semua masyarakat Desa Jati. 

Dan untuk keluarga baruku semoga perjuangan kita selama 

ini tidak sia-sia dan menjadi berkah untuk kita semua. 

  



KESAN MASYARAKAT TERHADAP KKN UMSIDA 

 

4.1 Kesan Ketua Badan Usaha 

Milik Desa Jati Aneka Usaha 

Oleh: Bapak  Sugiarsojo 

 

Assalamualaikum saya ketua 

BUMDes Jati Aneka Usaha Desa Jati 

merasa bersyukur dengan kedatangan 

adik – adik mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo yang telah 

melakukan KKN diDesa Jati. Dimana 

kami sangat terbantu sekali karena 

dibantu dalam perbaikan masalah perbaikan pelaporan 

keuangan, desain menu, dan marketing gerai fried chicken 

sehingga terjadi peningkatan mutu, dan kualitas penjualan. Adik – 

adik sangat aktif dan koperatif serta memiliki kreativitas yang 

sangat luar biasa serta cekatan dalam memahami suatu 

permasalahan. Semoga kedepan adik – adik bisa meraih 

kesuksesan yang sesuai dengan harapan adik – adik.  

 

4.2 Kesan warga 

Oleh: Wali Murid Ella  

( anak yang mengikuti Bimbel ) 

 

Assalamualaikum saya wali murid 

dari Ella kelas TK-B, ketika anak saya 

mengikuti bimbel, anak saya merasa 

senang, karena ada aktivitas  belajar 

selain di sekolah. Anak- anak jadi 

semangat bisa belajar bersama pada 



belajar yang diadakan mbak-mbak KKN Umsida. Terimakasih 

saya sampaikan kepada mbak-mbak atas bimbingan belajarnya 

meskipun singkat tetapi sangat bermanfaat. 

4.3 Kesan Sektretaris Desa  

Oleh: M. Ilyas 

 

          Assalamualaikum warahmatullahi 

wabarakatuh saya Muhammad Ilyas 

atas nama pemerintahan Desa Jati 

mewakili kepala Desa Jati 

mengucapkan terima kasih kepada 

mahasiswa KKN 03 UMSIDA atas 

program kuliah kerja nyata. di Desa Jati 

ini KKN telah dilaksanakan Dengan 

baik, lancar dan sangat dirasakan manfaatnya oleh para generasi 

muda, anak-anak, ibu-ibu, dan kaum-kaum lansia. terimakasih 

atas program yang telah di lakukan oleh KKN 03 UMSIDA tahun 

2021 ini sehingga pembinaan, pemberdayaan, maupun program-

program yang sudah berjalan bisa dirasakan manfaatnya oleh 

masyarakat Desa Jati dan pemerintahan Desa Jati. dan atas 

kerjasamanya kita mengucapkan banyak-banyak terimakasih dan 

mohon maaf apabila ada kekurangan dalam hal apapun, kami 

selaku pemerintahan Desa Jati siap untuk menerima KKN UMSIDA 

tahun-tahun berikutnya. terimakasih 

  



PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan dan Saran 

 

Berdasarkan dari hasil kegiatan, pengamatan, dan 

pelaksanaan selama program KKN Pencerahan di Desa Jati 

berlangsung, maka Tim KKN mengambil beberapa kesimpulan, 

yaitu:  

1. Keberhasilan program kegiatan KKN Pencerahan tidak 

terlepas dari kerja sama antara mahasiswa dengan perangkat 

desa sekitar, masyarakat, serta semua pihak yang telah 

membantu,  mendukung, serta berkontribusi sehingga 

program kegiatan KKN bisa berjalan sesuai dengan program 

kerja yang direalisasikan.  

2. Dengan adanya mahasiswa KKN permasalahan-

permasalahan yang ada terlebih ditengah kondisi pandemi 

saat ini dalam bidang pendidikan khususnya terkait dengan 

program kerja Pendampingan Belajar siswa yang Efektif 

dilaksanakan di Kantor Balai Desa Jati dengan sasaran siswa-

siswi PG/PAUD, TK, dan SD/MI.  

3. Mahasiswa KKN Pencerahan memperoleh ilmu tentang 

bagaimana cara hidup bermasyarakat sekitar seperti saling 

terbuka dengan hal baru dari mahaiswa KKN, bersikap 

ramah, serta saling tolong menolong.  

4. Mahasiswa KKN dapat memberikan wawasan bagi 

masyarakat dengan program kerja yang dilakukan seperti 

salah satunya wawasan dalam membranding produk untuk 

meningkatkan mutu dan penjualan dimasa pandemi.  

 

Ada beberapa saran yang dapat tim KKN berikan setelah 

melakukan kegiatan KKN di Desa Jati, yaitu:  



1. Tim KKN menyarankan kepada pemerintah desa untuk bisa 

melanjutkan beberapa program yang telah Tim KKN rancang, 

seperti pembuatan WEB dan pembuatan akun Youtube. 

Dimana hal ini kami berharap bahwa apa yang telah kami 

rancang oleh pemerintah desa bisa memaksimalkan dalam 

pengelolaan WEB maupun Youtube tersebut terkait dengan 

apapun informasi-informasi tentang Desa Jati.  

2. Tim KKN juga menyarankan kepada masyarakat di Desa Jati 

untuk tetap terus melanjutkan kegiatan gotong royong yang 

sempat tertunda karena adanya pandemi. Menyarankan 

kepada perangkat desa seperti RT/RW saling berkoordinasi 

dan berkontribusi dalam membersihkan lingkungan diDesa 

Jati dengan tetap mentaati protokol kesehatan.  

 

5.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut 

Rekomendasi yang dapat tim KKN Pencerahan 03 berikan 

untuk KKN kedepannya di desa ini yaitu semoga bisa 

dilaksanakan kembali. Lokasi di desa ini sangat aman, strategi dan 

banyak dukungan dari pemerintah Desa Jati serta masyarakat 

sekitar dengan program-program yang kita jalankan.  

Permasalahan yang dapat ditindak lanjuti adalah Badan 

Usaha Jati Aneka Usaha perihal cita rasa kedai makanan “Kuk 

Kriuk” dengan meningkatkan kualitas rasa, melakukan inovasi 

dan memperluas jangkauan konsumen agar menarik minat 

konsumen untuk membeli makanan ini. Untuk masalah laporan 

keuangan juga harus lebih teliti dan juga harus dibedakan antara 

pengeluaran dan pemasukan.  

Tindak lanjut dari permasalahan ini adalah melakukan 

pemesanan melalui online agar dapat dijangkau dari berbagai 

lokasi. Kami juga membantu untuk membuatkan laporan 



keuangan agar laporan keuangan dapat berjalan dengan aktual 

dan akuntabilitas.   
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 

 

LOGBOOK KKN PENCERAHAN 2021 

No. Tangg

al 

Nama PIC Durasi 

(Menit

) 

Deskripsi Kegiatan 

1.  22 Feb  Muhamma

d Rafli 

Pratama 

- Meminta Akses Akun 

Baldes 

Email : 

pemdesJati351508019@g

mail.com 

2.  1 

Maret 

Muhamma

d Rafli 

Pratama 

- Pendaftaran Akun baldes ke 

wordpress untuk 

pembuatan website 

3.  1 

Maret 

Mellinda 

Febriyanti 

30 Survey (Mengunjungi kios 

Kuk Kriuk untuk meminjam 

buku laporan keuangan 

yang ada)  

Target sasaran : Perangkat 

BUMDes Jati Aneka Usaha 

4.  1 

Maret 

Shafa 

Safiyah 

120 Diskusi dan pematangan 

Konsep baranding  

Target sasaran : Tim 

Branding KKN 03. 

5.  2 

Maret 

Shafa 

Safiyah 

60 Survei (langsung ke lokasi) 

dan penyelarasan konsep 

branding  

Target sasaran :Pihak 

Bumdes. 

6.  3 

Maret 

Mellinda 

Febriyanti 

60 Penyusunan laporan 

keuangan (Memulai 

mailto:pemdesjati351508019@gmail.com
mailto:pemdesjati351508019@gmail.com


menganalisis dan 

mengkategorikan laporan 

yang ada agar proses 

penjurnalan lebih mudah) 

Target sasaran : Perangkat 

BUMDes Jati Aneka Usaha 

7.   3 

Maret 

Shafa 

Safiyah 

120 Memulai pembagian 

perkerjaan (Desain Logo, 

Banner, Desain go food, 

Pamflet, foto produk, dan 

penyusunan materi mitra 

Gojek) 

Target sasaran :Tim 

Branding KKN 03. 

 4 

Maret 

Mellinda 

Febriyanti 

60 Penyusunan laporan 

keuangan (Memilih dan 

memilah aplikasi 

accounting yang cocok 

untuk di gunakan pada 

laporan keuangan tersebut) 

Target sasaran : Perangkat 

BUMDes Jati Aneka Usaha 

 8 

Maret  

Mochamma

d Ardiyata 

120 membantu mempersiapkan  

Memori Sertijab dari PJ ke 

Kepala Desa Baru 

Target Sasara : Kepala Desa, 

Perangkat desa, beserta 

jajarannya 

8.  8 

Maret 

Mellinda 

Febriyanti 

60 Penyusunan laporan 

keuangan(Menginput data 

ke dalam aplikasi 

accounting) 



Target sasaran : Perangkat 

BUMDes Jati Aneka Usaha 

9.   8 

Maret 

2021 

Muhamma

d Rafli 

Pratama 

- Merancang Website yang 

diinginkan pihak Desa 

10

.  

10 

Maret 

Mellinda 

Febriyanti 

60 Penyusunan laporan 

keuangan (Mengkoreksi 

ulang data transaksi 

dengan kwitansi yang ada) 

Target sasaran : Perangkat 

BUMDes Jati Aneka Usaha 

 10 

Maret 

Richmatul 

Jannah 

60 Sosialiasi Pendampingan 

Daring Bagi Anak dimasa 

pandemic Covid-19 ,  

Target sasaran : Ibu- Ibu 

warga Desa Jati. 

 11 

Maret  

Mochamma

d Ardiyata 

120 Pembukaan KKN 

Pencerahan kelompok 03  

11

.  

15 

Maret 

Mellinda 

Febriyanti 

60 Penyusunan laporan 

keuangan 

(Mengevaluasi hasil 

laporan yang telah di input 

dalam aplikasi yang di 

gunakan) 

Target sasaran : Perangkat 

BUMDes Jati Aneka Usaha 

12

.  

15 

Maret 

2021 

Muhamma

d Rafli 

Pratama 

- Pembuatan Website 

menggunakan Wordpress 

13

.  

15 

Maret 

Richmatul 

Jannah 

60 Mengadakan BIMBEL 



 ( Bimbingan Belajar) bagi 

anak tingkat  kelas PG-

PAUD dan SD/MI,  

Target sasaran :Anak-anak 

Desa Jati. 

14

.  

16 

Maret 

Shafa 

Safiyah 

120 Membicarakan kemajuan 

pengerjaan (Desain Logo, 

Banner, Desain go food, 

Pamflet, foto produk, dan 

penyusunan materi mitra 

Gojek). Sekaligus evaluasi. 

Target sasaran :Tim 

Branding KKN 03. 

15

.  

17 

Maret 

Richmatul 

Jannah 

60 Mengadakan BIMBEL 

 ( Bimbingan Belajar) bagi 

anak tingkat  kelas PG-

PAUD dan SD/MI,  

Target sasaran :Anak-anak 

Desa Jati. 

16

.  

19 

Maret 

Shafa 

Safiyah 

120 Pendaftaran Gobiz (gofood) 

dan pendampiangan 

karyawan dalam 

pengelolahan media sosial  

Target sasaran :Karyawan 

BUMDes. 

 19 

Maret  

Muh Aris 

Firmansya

h 

180 Mendukung program 

makan gratis oleh 

kitabisa.com di warung 

rujak dan warung nasi yang 

ada di Jati Selatan 

Target sasaran : warga Desa 

Jati 



 19 

Maret 

Richmatul 

Jannah 

60 Mengadakan BIMBEL 

 ( Bimbingan Belajar) bagi 

anak tingkat  kelas PG-

PAUD dan SD/MI,  

Target sasaran :Anak-anak 

Desa Jati 

 20 

Maret 

Muh Aris 

Firmansya

h 

180 Mendukung program 

makan gratis oleh 

kitabisa.com di warung nasi 

dan di Mie Ayam yang ada 

di Jati Utara 

Target sasaran : warga Desa 

Jati 

17

.  

22 

Maret 

Richmatul 

Jannah 

60 Mengadakan BIMBEL 

 ( Bimbingan Belajar) bagi 

anak tingkat  kelas PG-

PAUD dan SD/MI,  

Target sasaran :Anak-anak 

Desa Jati. 

18

.  

22 

Maret 

2021 

Muhamma

d Rafli 

Pratama 

- Pembuatan Website 

menggunakan Wordpress 

19

.  

22 

Maret 

Mellinda 

Febriyanti 

60 Penyusunan laporan 

keuangan 

(Pendampingan serta 

pengarahan aplikasi 

laporan keuangan yang 

dipilih kepada P.Yoyok 

selaku ketua BUMDes) 

Target sasaran : Perangkat 

BUMDes Jati Aneka Usaha 



20

.  

23 

Maret 

Richmatul 

Jannah 

60 Mengadakan BIMBEL 

 ( Bimbingan Belajar) bagi 

anak tingkat  kelas PG-

PAUD dan SD/MI,  

Target sasaran :Anak-anak 

Desa Jati 

21

.  

23 

Maret 

Shafa 

Safiyah 

60 Pemasangan Banner, 

pamflet DLL 

Target sasaran : BUMDes. 

22

.  

24 

Maret 

Richmatul 

Jannah 

60 Mengadakan BIMBEL 

 ( Bimbingan Belajar) bagi 

anak tingkat  kelas PG-

PAUD dan SD/MI,  

Target sasaran :Anak-anak 

Desa Jati. 

 25 

Maret 

Shafa 

Safiyah 

60 Survei terakhir sekaligus 

monitoring 

Target sasaran :Karyawan 

BUMDes. 

 28 

Maret 

Richmatul 

Jannah 

60 Perlombaan Mewarnai 

Kreatifitas bagi anak 

tingkat kelas PG-PAUD dan 

SD/MI. 

Target sasaran : Anak-anak 

Desa Jati 

 29 

Maret 

2021 

Muhamma

d Rafli 

Pratama 

- Pembuatan Website 

menggunakan Wordpress 

tahap akhir beserta 

memberikan pengajaran 

tentang website kepada 

pihak Desa 

  



DAFTAR HADIR MAHASISWA KKN KELOMPOK 03 

 

No

. 
NIM Nama 

Tanggal 

22 23 25 26 

1 
182022000

086 

Mochammad Ardiyata H H H H 

2 
182010200

266 

Muhammad Rifky 

Yudha P. 

H H H H 

3 
182010200

313 

Andita Indah Yati H H H H 

4 
182010200

181 

Fitri Dwi Lestari H H H H 

5 
182010300

064 

Roro Yona Novita Sari - - - S 

6 
182010300

111 

Mellinda Febriyanti H H H H 

7 
181080200

144 

Muhammad Rafli 

Pratama 

H H H H 

8 
182010200

441 

Muh. Aris. 

Firmansyah 

H H H H 

9 
188620600

172 

Aflakha Jihan Namira - - - - 

10 
182030100

152 

Shafa Safiyah H - - - 

11 
188820300

042 

Alifvia Putri Listiani H H H H 

12 
182040100

055 

Izza Saltsafitri 

Millenia 

- - - H 

13 
188620600

167 

Fitria Amilatus 

Solihah 

H H H H 



14 
182020100

059 

Alfina Damayanti H H - S 

15 
188620600

209 

Richmatul Jannah H H - S 

16 
188620600

069 

Tyas Nur Avifah H H H H 

 

  



No

. 
NIM Nama 

Tanggal 

1 2 3 4 5 8 9 1

0 

1

1 

1 
1820220000

86 

Mochammad Ardiyata H S H H - H H - HH 

2 
1820102002

66 

Muhammad Rifky 

Yudha P. 

H H H H H H H H H 

3 
1820102003

13 

Andita Indah Yati H H H H H H H H H 

4 
1820102001

81 

Fitri Dwi Lestari H H H H H H H H H 

5 
1820103000

64 

Roro Yona Novita Sari - S S - - - - - - 

6 
1820103001

11 

Mellinda Febriyanti - H H H H H H H H 

7 
1810802001

44 

Muhammad Rafli 

Pratama 

- H H - - H - H H 

8 
1820102004

41 

Muh. Aris. Firmansyah H H H H H H H H H 

9 
1886206001

72 

Aflakha Jihan Namira - H - - H H - H H 

10 
1820301001

52 

Shafa Safiyah H I H - - H - H H 

11 
1888203000

42 

Alifvia Putri Listiani H H H H H H - H H 

12 
1820401000

55 

Izza Saltsafitri Millenia - H H - - H H H H 

13 
1886206001

67 

Fitria Amilatus Solihah - H H H H - H H H 

14 
1820201000

59 

Alfina Damayanti - H H - -  H H H 



15 
1886206002

09 

Richmatul Jannah - H H H H  H H H 

16 
1886206000

69 

Tyas Nur Avifah - H H - H  H H H 

 

No

. 
NIM Nama 

Tanggal 

15 16 11

7 

18 19 22 2

3 

2

4 

2

5 

1 
18202200008

6 

Mochammad Ardiyata H H H H H H - H HH 

2 
18201020026

6 

Muhammad Rifky 

Yudha P. 

H H H H H H - H H 

3 
18201020031

3 

Andita Indah Yati H H H H H - H H H 

4 
18201020018

1 

Fitri Dwi Lestari H - H H - H H H H 

5 
18201030006

4 

Roro Yona Novita Sari H - H H - H H H - 

6 
18201030011

1 

Mellinda Febriyanti H - H H - H - H H 

7 
18108020014

4 

Muhammad Rafli 

Pratama 

H H - H - H - - H 

8 
18201020044

1 

Muh. Aris. Firmansyah H H H H H H - H H 

9 
18862060017

2 

Aflakha Jihan Namira - - - H - - - - - 

10 
18203010015

2 

Shafa Safiyah H H - H - - - H H 

11 
18882030004

2 

Alifvia Putri Listiani H H H H H H - H H 



12 
18204010005

5 

Izza Saltsafitri Millenia H - - H - H - - - 

13 
18862060016

7 

Fitria Amilatus Solihah H H H H H H - H H 

14 182020100059 Alfina Damayanti H - - H - - - - - 

15 
18862060020

9 

Richmatul Jannah H - - H - H - - H 

16 
18862060006

9 

Tyas Nur Avifah H - - H - H - - H 

 

No. NIM Nama- 
Tanggal 

26 29 30 31 

1 182022000086 Mochammad Ardiyata H - H - 

2 182010200266 Muhammad Rifky Yudha P. H H H H 

3 182010200313 Andita Indah Yati H H H H 

4 182010200181 Fitri Dwi Lestari H H H H 

5 182010300064 Roro Yona Novita Sari - H H H 

6 182010300111 Mellinda Febriyanti H H H H 

7 181080200144 Muhammad Rafli Pratama H - H - 

8 182010200441 Muh. Aris. Firmansyah H H H - 

9 188620600172 Aflakha Jihan Namira - - - - 

10 182030100152 Shafa Safiyah H H H H 

11 188820300042 Alifvia Putri Listiani H H H H 

12 182040100055 Izza Saltsafitri Millenia H - - - 

13 188620600167 Fitria Amilatus Solihah - H H H 

14 182020100059 Alfina Damayanti - - - - 

15 188620600209 Richmatul Jannah H - H H 

16 188620600069 Tyas Nur Avifah H - H H 

 

 



  



BIODATA PENULIS 

 

Zaki Nur Fahmawati 

dilahirkan di Tuban pada tangal 

10 September 1983, yang 

merupakan anak keempat dari 4 

bersaudara. Lulusan Magister 

Profesi Psikologi Universitas 

Airlangga Surabaya ini memiliki 

banyak pengalaman mengajar 

sebelum akhirnya menjadi dosen 

tetap di Prodi Psikologi, Fakultas 

Psikologi dan Ilmu Pendidikan pada tahun 2018. 

Ia memiliki ketertarikan pada kajian-kajian yang berkaitan 

dengan kepribadian, psikodiagnostik dan kesehatan mental dan 

mengarahkan penelitian dan kegiatan akademiknya pada hal-hal 

yang berkaitan dengan kesehatan mental. 

  



BIODATA PENULIS 

 

 Sigit Hermawan 

dilahirkan di Bojonegoro, 3 

Desember 1975. Ia tinggal di 

Perum Graha Candi Mas Blok G 

No 1. Lulusan S3 Ilmu Ekonomi 

Minat Akuntansi di Universitas 

Airlangga Surabaya. Saat ini ia 

menjabat sebagai Direktur 

Direktorat Riset dan Pengabdian 

Pada Masyarakat di Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo. 

Tahun 2005 sampai 2007 ia pernah menjabat sebagai 

kepala perencanaan dan pengembangan UMSIDA, tahun 2007 – 

2010 menjabat sebagai Ketua Prodi S1 Akuntansi FE UMSIDA, 

2010 – 2011 menjabat sebagai Ketua Prodi S2 Magister 

Manajemen UMSIDA, 2011 – 2015 menjabat sebagai Wakil Rektor 

II UMSIDA, 2015 – 2019 menjabat sebagai Dekan Fakultas 

Ekonomi UMSIDA, 

Ia memiliki banyak pengalaman penelitian dan penulisan 

artikel ilmiah. Saat ini ia memiliki 3 hibah buku ajar program 

kemenristek DIKTI. Buku karya nya telah mencapai 8 buku. 

Publikasi artikel ilmiah dalam jurnal dan prosiding telah 

mencapai 20 artikel. Ia juga sering terlibat dalam seminar ilmiah. 

 

  



BIODATA PENULIS 

 

Hana Catur Wahyuni 

dilahirkan di Nganjuk pada 

tangal 1 Juni 1978. Ia tinggal di 

Perum Graha Candi Mas Blok G 

No 1. Lulusan S3 Manajemen 

Rantai Pasok di Institut 

Teknologi 10 November 

Surabaya (ITS). Saat ini, ia 

menjabat sebagai Wakil Rektor 3 

di Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo.  

Ia memiliki banyak pengalaman penelitian dan penulisan 

artikel ilmiah, ia juga sering terlibat dalam seminar ilmiah. Sejak 

tahun 2015 terhitung 6 buku yang sudah ia tulis. 

 

  



BIODATA PENULIS 

 

Assalamu’alaikum 

warahmatullahi wabarakatu, tak 

kenal maka tak sayang. Itulah 

yang pepatah katakan. Izinkan 

saya memperkenalkan diri saya. 

Nama saya Mochammad 

Ardiyata, biasa disapa Ardy. Saya 

lahir di Surabaya pada tanggal 19 

Agustus 1997. Saya anak laki-laki 

pertama dan satu-satunya dalam 

keluarga saya. Saya 3 bersaudara. Saya dilahirkan dikeluarga 

bersuku Bugis dan Jawa, Saya dibesarkan dilingkungan keluarga 

yang memang kesehariannya memiliki usaha sendiri. Untuk 

masalah pendidikan, saya mengemban pendidikan saya pada saat 

TK di TK AR-ROCHMAN Pondok Jati Sidoarjo, setelah lulus TK 

saya bersekolah di SDN PAGERWOJO Sidoarjo, dan saat SMP 

Alhamdulillah saya diterima di sekolah negeri yaitu SMPN 2 

Buduran Sidoarjo, yang mana di bangku SMP adalah pengalaman 

yang sangat berharga buat saya. Saya mendapat amanah menjadi 

Ketua Osis di SMP, dan itu adalah pengalaman pertama saya 

memimpin sebuah organisasi dan saya tergolong anak sekolah 

yang nakal, karena saya selalu bolos sekolah dan hampir 

dikeluarkan dari sekolah. 

Karena kenakalan saya di SMP. Setelah lulus SMP saya 

melanjutkan sekolah islami alias mondok. Saya bersekolah dan 

mengenyam pendidikan religi saya di SMA BUDI UTOMO 

GADINGMANGU Perak, Jombang. Alhamdulillah nya, lagi lagi saya 

dipercaya memegang amanah sebagai Ketua Ekstrakulikuker 

PASKIBRA dan Ketua Umum Majelis Perwakilan Kelas pada saat 



saya kelas 1 SMA, pada saat Kelas 2 SMA saya lagi lagi mendapat 

amanah sebagai Ketua Osis SMA BUDI UTOMO Perak Jombang. 

Sayangnya pendidikan religi saya sudah lulus tapi sekolah saya 

masih kurang 1 tahun lagi. Akhirnya saya dankeluarga 

memutuskan untuk pindah sekolah ke SMA AL Islam Krian 

(YAPALIS) untuk meneruskan sekolah hingga lulus. Pada saat 

saya pindah untuk bersekolah di Sidoarjo. Alhamdulillah lagi, saya 

mendapat amanah untuk menjadi Ketua Remaja Masjid di 

Perumahan saya yaitu, Perumahan Pondok Mutiara Sidoarjo. 

Selepas saya lulus SMA saya tidak langsung melanjutkan ke 

jenjang kuliah. Akan tetapi, saya mencoba untuk bekerja sama 

dengan paman saya membuka sebuah usaha yang bergelut di 

bidang Perikanan yaitu Ikan Koi, Alhamdulillah saya menjadi 

Co.Founder dari Mutiara Koi Garden Sidoarjo. 1 tahun lamanya 

saya merintis bisnis tersebut dari nol hingga memiliki Customer 

di luar pulau. Saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan 

saya ke Perguruan Tinggi. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

menjadi pilihan saya untuk melanjutkan pendidikan perguruan 

tinggi, dengan alasan dekat dengan rumah dan saya masih bisa 

melanjutkan bisnis saya. Di UMSIDA saya mengambil jurusan Ilmu 

Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (dulu) yang 

sekarang dirubah menjadi Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial. 

Saat saya Semester 2. Alhamdulillah lagi lagi dan lagi saya 

dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Umum Komunitas 

KAWAN IKOM, setelah itu menjadi KETUA UMUM HIMPUNAN 

MAHASISWA PRODI ILMU KOMUNIKASI atau biasa disebut 

dengan BUPATI MAHASISWA. Tidak hanya itu, setelah selesai 

masa jabatan saya sebagai BUPATI MAHASISWA saya juga terpilih 

menjadi KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) 

FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN ILMU SOSIAL atau biasa disebut 

GUBERNUR MAHASISWA. Dan juga di KKN-P 03 ini saya 

dipercaya sebagai KETUA KELOMPOK. 



Saya adalah orang yang tergolong cukup santai, humble, 

cakap, taktis, energik, pemikir, serta tegas. Bagi orang yang belum 

mengenal saya, saya termasuk orang yang judes dan cuek, 

sehinggaorang yang belum kenal saya harus berpikir 2 kali untuk 

memulai sebuah obrolan dengan saya. Tetapi dibalik itu saya 

adalah orang yang sebaliknya. Motto hidup saya adalah, Berbuat 

salah itu wajar, karena kalo tidak salah kita tidak akan belajar dan 

lebih berhati hati dalam bertindak. 

Sekian biodata singkat yang dapat saya sampaikan, atas 

kurang lebih saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, 

atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih. 

 

  



BIODATA PENULIS 

 

Hai gaiss kenalin nihh 

nama saya Muhammad Rifky 

Yudha Pratama, biasanya di 

panggil Rifky tapi lebih sering 

dipanggil kiyep. Saya anak satu 

satunya dikeluarga dari 

pasangan bapak Moch Farid dan 

ibu Tri Yuni Mudjiayatin. Saya 

lahir di bulan Desember tanggal 

08 tahun 1999, saya sekarang 

sedang kuliah di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Sehari- 

hari membantu usaha orang tua saya dan hobi saya bermain futsal 

Sekolah saya di TK Bina Anaprasa dan saya sekolah  di SDN 

Jati lalu SMP di smpn 2 buduran melangkah  ke SMA 

Muhammadiyah 2 Sidoarjo setelah lulus SMA saya melanjutkan di 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pengalam organisasi saya 

di SMA saya pernah iku gerakan kepanduhan Hizbul Wathan dan 

extra kulikuler futsal. Di SMA saya sering ikut turnamen futsal di 

berbagai daerah dan saya aktif ikut peran menyumbang tenaga 

saya buat sekolah tercinta saya  

Semenjak KKN ini saya terinpirasi oleh teman saya yang 

memakai behel sehingga saya berinisiatif untuk memasang behel. 

Setelah itu saya selalu menjadi pusat perhatian oleh teman teman 

saya. Kebetulan kkn saya berbarengan dengan anak unesa 

sehingga banyak dari teman teman unesa banyak mengagumi 

saya. 

 



  



BIODATA PENULIS 

 

Assalamu’alaikum teman – 

teman, kenalin nama saya Andita 

Indah Yati biasa dipanggil Andita, 

saya anak kedua dari dua 

bersaudara. Tetapi kakak saya 

sudah meninggal sejak bayinya, 

saya lahir dari keluarga kecil yang 

bahagia, dari pasangan Bapak 

Sutono dan Ibu Ismiyati Ningsih. 

Saya lahir di kota tercinta yaitu 

kota Sidoarjo, pada tanggal 13 Februari tahun 2000. Dari kecil, 

saya sudah diajarkan untuk hidup mandiri, karena kedua orang 

tua saya bekerja sehingga saya diasuh oleh budhe sampai saya 

sekolah SD kelas 4.  Kelas 5 saya sudah berani di rumah sendiri 

tetapi dengan pengawasan budhe, karena budhe rumahnya dekat 

dengan rumah saya.  

beberapa tahun berlalu, saya memasuki SMP dan diterima 

di SMP Negeri 2 Buduran, kemudian, saya melanjutkan ke jenjang 

pendidikan SMK, di SMK Diponegoro Sidoarjo, dari sini, banyak 

pengalaman organisasi yang saya peroleh, diantaranya saya 

pernah mengikuti ekstra kulikuler OSIS, MC, PMR, Banjari, dan 

Pramuka. Saya lulus SMK di tahun 2018 dan saya melanjutkan 

kuliah di Universitas Muhamamdiyah Sidoarjo. Saya mengikuti 

Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen selama 2 

periode. Alhamdulillah di periode yang ke-dua saya diamanahi 

untuk menjadi sekretaris departemen Media dan Informasi. 



Alhamdulillah, mulai dari SD sampai SMK saya selalu 

mendapat peringkat sepuluh besar. Motto hidup saya “berani 

mencoba hal baru yang positif untuk kehidupan yang lebih baik”.  

  



BIODATA PENULIS 

 

Fitri Dwi Lestari dengan 

nama panggilan akrabnya Dwi. 

Perempuan manis tidak begitu 

tinggi berkulit sawo matang 

yang biasa dipanggil adek oleh 

teman – teman KKN. Lahir di 

Sidoarjo 15 Januari 2000, umur 

21 pada tahun 2021 ini dan 

merupakan anak dari dua 

bersaudara yaitu kakak 

perempuan. Bertempat tinggal di Urangagung RT 14 RW 05. Yang 

saat ini masih menempuh jenjang S1 manajemen konsentrasi 

Sumber Daya Manusia di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.  

Memiliki riwayat pendidikan di SDN Urangagung tahun 

2012, dilanjut ke SMP YPM 7 Sarirogo tahun 2015, dan Terakhir 

pendidikan SMA/SMK/MA di SMK YPM 8 Sidoarjo pada tahun 

2018. Memiliki salah satu prinsip hidup bahwa hargailah waktu 

karna seJatinya waktu berputar hanya sekali dan tidak akan 

kembali berputar. Jadi, pergunakan waktu sebaik mungkin 

sebelum waktu yang dimiliki berhenti berputar. 

  



BIODATA PENULIS 

 

Roro Yona Novita Sari, yang 

biasa dipanggil Yona. Saya lahir di 

kota Sidoarjo tepat pada 25 

November 1998 dari pasangan 

Raden Priyono dan Sukartiningsih.  

Saya dan keluarga tinggal di 

sebuah desa yaitu Desa Jati, 

Sidoarjo, Jawa Timur. Saya 

merupakan anak kedua dari dua 

bersaudara. Nama kakak laki – laki saya ialah Raden Priyo Hendra. 

Saya juga memiliki kakak ipar yang bernama Rossytawati. 

Saya mulai pendidikan dari TK di TK Bina Ana Prasa, lalu SD 

di SD Negeri Jati, lalu SMP di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo dan 

kemudian melanjutkan SMA di SMA Negeri 1 Krembung dengan 

jurusan IPA. Dan saat ini, saya sedang menempuh pendidikan S1 

di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo jurusan Akuntansi. 

Dapat berbuat baik dan mampu berbagi kebahagaian 

kepada semuanya ialah hal yang selalu ditekannya keluarganya 

kepadanya. Hal ini menjadikan saya memiliki motto hidup 

“teruslah berbuat baik kesemuanya walupun itu berat”  

  

  



BIODATA PENULIS 

 

 

Mellinda Febriyanti, sering 

dikenal dengan nama Linda. 

Perempuan kelahiran Sidoarjo pada 

tanggal 26-Februari-2000. Adapun 

pendidikan formal yang pernah di 

tempuh yaitu pada tahun 2015 

menjadi alumni MTsN 1 Sidoarjo.  

Setelah itu melanjutkan pendidikan 

ke SMAN 2 Sidoarjo, kemudian 

melanjutkan study nya di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

prodi Akuntansi. Mahasiswa semester 6 ini di kenal sebagai 

pribadi yang supel dan mudah bergaul. Hobi bermain game 

menjadikan perempuan satu ini menjadi pribadi yang senang 

menerima tantangan baru, tidak mudah menyerah dan selalu 

ingin mengetahui hal-hal baru. Motto hidupnya juga yang 

menjadikan perempuan ini menjadi pribadi yang kuat dalam 

segala hal. "Kebahagiaan di masa depan tidak berarti tanpa 

kesedihan di masa lalu" 

  



BIODATA PENULIS 

 

Hai, dengan Muhammad 

Rafli Pratama disini atau akrab 

dipanggil Rafli. Aku terlahir di 

Surabaya pada tanggal 01 Mei 

2000. Walaupun aku lahir di 

Surabaya tapi aku tinggal di 

Sidoarjo, tepatnya di Perumahan 

Kahuripan Nirwana. Aku 

Mahasiswa Teknik Informatika di 

Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo, dan aku sudah memasuki semester 6. Aku berkuliah 

sejak tahun 2018 dan aku juga lulus SMK ditahun yang sama. Aku 

lulusan dari SMK Negeri 12 Surabaya, jurusan Multimedia. Walau 

aku Mahasiswa Teknik Informatika yang selalu behadapan 

dengan sebuah programming, aku lebih suka membuat sebuah 

seni visual atau lebih tepatnya desain grafis. 

Hobi ku tidak jauh dari sebuah visual, seperti desain grafis, 

fotografi, videografi, dan seni visual yang lainnya. Tidak banyak 

karya yang sudah aku buat, aku sendiri juga merasa masih perlu 

banyak belajar. Di sisi lain aku juga meluangkan waktuku untuk 

menjadi freelancer desain grafis untuk menabung pengalaman 

dalam dunia kerja. Di perkuliahan aku juga aktif dalam organisasi 

bernama Media Community Visualization (MCV), organisasi yang 

berjalan dibidang visual. Dengan mengikuti MCV pembelajaran 

serta pengalaman yang aku dapatkan juga banyak dan dapat 

meningkatkan skill dalam bidang visual serta tanggung jawab 

untuk organisasi dan pribadi. Aku pernah menjabat sebagai Ketua 

Divisi Fotografi ditahun 2019-2020, banyak pelajaran yang aku 

dapatkan saat menjabat di MCV apalagi di masa pandemic Covid. 



Pada tahun 2020-2021 aku menjabat sebagai Ketua PSDM, aku 

ingin belajar bagaimana cara untuk mengelolah sumber daya 

manusia. 

Keseharianku sekarang adalah kuliah, disamping kuliah aku 

juga sering membuat sebuah desain grafis. Gunanya adalah untuk 

mempelajari lebih banyak ilmu-ilmu desain. Di sisi lain aku juga 

bekerja sebagai freelancer desain grafis untuk mengisi waktu 

luang. 

 

 

 

  



BIODATA PENULIS 

 

Hai, perkenalkan. Nama 

aku Muhammad Aris Firmansyah, 

biasa dipanggil Aris dan juga 

Firman. Aku lahir di Sidoarjo 

tanggal 31 Mei 2000. Aku tinggal 

di Perumahan Kahuripan 

Nirwana seorang diri yang mana 

rumahku satu deret dengan 

rumah nenekku, sedangkan ayah, 

ibu, dan adek – adekku tinggal 

dirumah yang berada di Desa Candi, Sidoarjo. Saat ini aku berusia 

20 tahun. Di usiaku ini aku juga tak mau menyia – nyiakan usia 

emas ini, karena pada dasarnya anak muda penuh dengan 

kreatifitas yang tinggi dan memiliki tenaga yang masih prima.  

Keseharianku ialah membantu usaha ayah yang miliki 

bisnis di bidang material bangunan. Selain itu, aku juga seorang 

freelance photographer/videographer, aku banyak mencoba 

Teknik photography dan banyak genre photography . Di bidang 

tersebut aku banyak memiliki pengalaman yaitu, bagaimana 

bekerja untuk client agar mendapatkan service yang sesuai 

dengan standard client, yang mana hasil tersebut memiliki 

dampak yang besar untuk projectnya. Tak cukup disitu saja, aku 

juga memiliki bisnis sendiri dibidang sepatu sneakers lokal. Yaitu 

berjualan Sepatu Compass. Aku menjalankan bisnis ini bersama 

saudaraku dan memberi nama bisnis tersebut dengan sebutan 

“Mampir Lokal”. Yang mendasari berdirinya bisnis ini karena aku 

dan saudaraku mencintai produk Sepatu Compass yang mana 

produk tersebut adalah brand lokal yang fenomenal di kalangan 

anak muda Indonesia. Tentunya dengan berdirinya bisnis ini 



mampu menjadi pengalamanku dalam menjalankan suatu bisnis 

dan bagaimana caranya menjalin kerja sama dengan partner 

untuk kelancaran bisnis tersebut. Semua keseharianku tidak luput 

dari ilmu yang sudah aku dapatkan sejauh ini. Aku menempuh 

Pendidikan sejak aku berumur 6 tahun. Aku pernah bersekolah di 

Sekolah Dasar Negeri Klurak. Aku memiliki banyak teman disana. 

Setelah 6 tahun di Sekolah Dasar, aku lulus ke jenjang selanjutnya 

yaitu Sekolah Menengah Pertama. Aku menempuh jenjang 

tersebut di SMPN 2 Tanggulangin. Disekolah tersebut aku juga 

mengikuti organisasi siswa intra sekolah. Banyak pengalaman 

yang aku dapatkan disana. Setelah 3 tahun aku kemudian 

melanjutkan jenjang berikut yaitu Sekolah Menengah Atas di 

SMAN 3 Sidoarjo. Disana aku mengikuti 2 ekstrakurikuler 

sekaligus di bidang olahraga. Yaitu, Futsal dan Badminton. Di SMA 

aku punya segudang pengalaman baik dan buruk, yang mana 

pengalaman tersebut menjadi pelajaran hidup bagiku untuk 

menjadi manusia yang lebih baik. Setelah lulus dari SMA, aku tidak 

memiliki pandangan untuk kehidupanku selanjutnya. Yang 

terbesit dipikiranku saat itu adalah bekerja, dan ayah pun 

merestui niat baikku tersebut. Tapi keadaan berkehendak lain, 

Tuhan sepertinya ingin aku lebih memantangkan lagi potensi 

yang ada dalam diriku. Akhirnya aku melanjutkan Pendidikanku 

ke jenjang lebih tinggi lagi, yaitu di perguruan tinggi di Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo. Aku mengambil bidang study 

manajemen, yang mana study tersebut sesuai dengan ilmu yang 

aku butuhkan mengingat aku memiliki ketertarikan di bidang 

entrepreneurship.  

 

  



BIODATA PENULIS 

 

Kenalin nama saya 

Afklakha Jihan Namira, biasa 

dipanggil Jihan. Saya lahir di 

Surabaya, 10 November 1999. 

Saya anak pertama dari tiga 

saudara. Anak dari bapak 

Budiono dan Ibu Rodhiyah 

Muchsin. Saya suka banget sama 

kucing karena kucing merupakan 

hewan yang lucu dan 

menggemaskan. Saya memiliki hobi fotografi. Saya mengambil 

program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) di 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.  



BIODATA PENULIS 

 

Shafa Safiyah, atau yang 

akrab di panggil “shafa” ini lahir di 

Kota Sidoarjo pada tanggal pada 

11 April 2000. ia memiliki hobi 

membaca dan menggambar 

sekaligus freelancerdi bidang 

desain Grafis.  

Shafa merupakan alumni di 

SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. 

Ia mengikuti banyak kegitan 

ektrakulikuler semasa sma, hal itu membuat nya mengikuti 

banyak kegitan juga di masa perkuliahan.  Setalah lulus dari SMA 

ia melanjutkan studynya di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 

Disana ia mengambil prodi Psikologi di fakultas FPIP. Ia mengikuti 

beberapa organisasi mulai dari Hima Psikologi (menjabat sebagai 

ketua devisi kominfo priode (2019-2020), dan MCV yaitu UKM 

Media Community Visiualization (menjabat sebagai ketua umum 

UKM MCV 2020-2021).    

Keseharian Shafa selain berkuliah ialah aktif di organiasi 

maupun perkerjaan. ia berkerja sebagai freelancer desain dan 

juga staf desain grafis di salah satu PT di sidarjo. 

 

 

 

  



BIODATA PENULIS 

 

Namaku Alifvia Putri 

Listiani, panggilan akrabnya Alif. 

Lahir di Sidoarjo, 30 Juni 2000. 

Putri dari Bapak Sulistiono dan Ibu 

Sumarhanik. Hobi makan, itulah 

hal yang bisa membuatnya 

bersemangat untuk menjalani 

hari-harinya. Saya adalah anak 

pertama dari dua bersaudara. 

Tempat tinggal saya di desa 

Cemeng Kalang Sidoarjo. Sekarang saya sedang menempuh 

pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo diprodi 

Pendidikan Bahasa Inggris.  

Adapun pendidikan formal yang pernah saya tempuh yaitu 

pada tahun 2012 menjadi alumni MINU Sumput, setelah itu 

dilanjutkan kejenjang pendidikan SMP/MTS di SMP 

Muhammadiyah 5 Tulangan sampai tahun 2015, kemudian saya 

melanjutkan pendidikan tingkat SMA/SMK/MA di SMKN 3 

Sidoarjo atau yang biasa dikenal sebagai SMK Perkapalan Sidoarjo 

hingga 2018. 

Motto hidup yang selalu saya pegang adalah “buatlah 

dirimu bermanfaat untuk orang lain tanpa membeda-bedakan 

dan tidak berharap untuk mendapatkan balasan”, karena sebaik-

baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat untuk orang lain. 

 

  



BIODATA PENULIS 

 

 Izza Salsa Fitri Millenia, 

yang biasa di panggil Izza, Saya 

Lahir di kota Sidoarjo tepat di 

tanggal 4 Januari 2000 dari 

Pasangan Tulus dan Subriyati. 

Saya dan keluarga tinggal 

di Perumahan Griya Bhayangkara 

Permai, Sidoarjo, Jawa Timur. 

Saya merupakan anak kedua dari 

tiga bersaudara, Nama kakak 

Laki-Laki saya yaitu Abim Galau Agassi, juga adik saya yang 

bernama Rayi Ria Istiazah. 

Saya memulai Pendidikan TK Sejak tahun 2004,SD Sejak 

tahun 2006, SMP Sejak Tahun 2012, SMA Sejak tahun 2016, dan 

mengawali perkuliahan sejak 2018 di Univrsitas Muhammadiyah 

Sidoarjo dengan Jurusan Hukum. 

Kesibukan saya selain kuliah saat ini yaitu berjualan aneka 

makanan, minuman juga aktif menulis sejak 2018 dengan genre 

Novel, Cerpen, maupun Puisi. 

Berbuat baik, suka menolong, dan sabar adalah kunci utama 

dalam keluarga saya yang harus saya terapkan sejak dini, saya 

juga memiliki motto untuk “ saling berbagi, dan bersabar apapun 

urusan nya”.  

  



BIODATA PENULIS 

 

Fitria amilatus solihah memiliki 

nama panggilan Fitria. 

Perempuan yang memiliki kulit 

kuning langsat dan tidak terlalu 

tinggi memiliki alis yang tebal 

membuat orang lebih 

mengenalku aku juga murah 

senyum loh hehe. Aku lahir di 

Sidoarjo pada tanggal 17 Februari 

2000 dari 3 bersaudara aku 

mempunyai kakak laki laki 2 dan aku perempuan sendiri katanya 

kalau perempuan sendiri itu sangat dimanja itu benar banget 

apalagi sama ayahku setiap kemauanku selalu dituruti. Tapi ada 

juga enggak enaknya yaitu selalu dikekang kalau mau kemana-

kama. Tapi aku sangat bersyukur mempunyai keluarga seperti itu 

ibu ayah kakakku yang sangat sayang  kepadaku.. mengenai 

pendidikan, Fitria menyelesaikan masa remajanya di sma 

antartika Sidoarjo pada waktu sma saya mengikuti extra futsal 

meskipun saya cewek tapi saya suka bermain bola. Dan saat ini 

saya melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

Fakultas Pendidikan dan Psikologi prodi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar semester 6 saya sangat telaten dan suka kepada anak – anak 

serta ingin mencerdakan anak anak bangsa dengan memberikan 

inovasi dalam dunia pendidikan. Saya sangat hobby traveling 

bersama teman teman saya baru baru ini dari bromo bersama 

anak KKN umsida. Kegiatan saya selama kuliah dirumah saya juga 

ngelesi anak anak sd pada pagi hari jam 8 saya sudah ngelesi 

dirumah siswanya 2 orang kelas 1 sd dan kelas Tk A. pada sore 

hari saya juga ngelesi didaerah sidodadi disana juga ngelesi anak 



anak sd kelas1-6 sd. Saya sangat bersyukur di usiaku sekarang 

bisa menghasilkan uang sendiri meskipun tidak banyak saya 

senang sekali bisa memberikan uang kepada ibu dan membeli 

makanan kesukaan ayah saya. Tapi saya sangat boros udah 

setangah tahun ngelesi saya tidak bisa nabung. Saya mempunyai 

cita cita ingin membuka sekolah sendiri. Sekolah itu akan saya 

dirikan untuk anak anak yang kurang mampu atau orang tuanya 

memiliki ekonomi yang sangat terbatas. Semoga apa yang saya 

cita-citakan terwujud usaha dan berdoa itu paling utama.  

  



BIODATA PENULIS 

 

Alfina Damayanti, yang biasa 

lebih dikenal dengan panggilan Fina, 

ini lahir di Sidoarjo 16 Januari 2000. 

Saat Tk Fina bersekolah di MI-

Muslimart Nu Sumput, kemudian 

melanjutkan di SDN Cemeng Bakalan 

1 Sidoarjo. Saat SMP fina bersekolah 

di SMPN 4 Sidoarjo. Dan setelah lulus 

dari SMP fina melanjutkan 

sekolahnya di SMAN 4 Sidoarjo. Dan kemudian Fina melanjutkan 

kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan mengambil 

jurusan Administrasi Publik.  

 Keseharian yang dilakukan Fina ini adalah kerja dan 

kuliah. Disisi lain Fina sangat ingin menjadi pengusaha restoran, 

karena Fina hobi memasak dan ingin mengembangkan hobinya 

untuk menjadi pengusaha yang sukses di usia muda. Fina 

memiliki motto dalam hidupnya “Apa yang kamu tanam itulah 

hasil yang akan kamu tuai” karena jika kita berbuat baik maka 

kebaikan itu pasti untuk diri kita sendiri, sedangkan apabila kita 

berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali ke kita.  

  



BIODATA PENULIS 

 

Nama saya Richmatul 

Jannah, Panggilan akrab atau 

teman – teman saya sering 

memanggil risa atau risya. Saya 

lahir di Sidoarjo, 13 Maret 2000. 

Saya merupakan anak ketiga  dari 

tiga bersaudara, Anak dari 

pasangan Bapak Mochammad 

Bachtiyar  dan Ibu Rosidati ,saya 

memiliki 2 kakak Laki-laki. Alamat 

rumah saya di Perumahan, Graha Kota Blok B6/15, Sungon,Suko  

kecamatan Sidoarjo Kabupaten sidoarjo , Saya memiliki hobi 

Memasak. Selanjutnya, Riwayat pendidikan saya menempuh 

sekolah dasar di SD Negeri Magersari yang terletak di 

Magersari,sidoarjo pada tahun 2006 sampai tahun 2012, pada 

tingkatan menengah saya menempuh pendidikan di SMP NEGERI 

1 Buduran yang juga terletak di Sidoarjo  pada tahun 2012 sampai 

tahun 2015, dan saya melanjutkan tingkatan menengah atas di 

SMA Negeri 1 Wonoayu  yang terletak di Wonoayu, Sidoarjo. pada 

tahun 2015 sampai tahun 2018, dan saat ini saya melanjutkan 

pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Program 

studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Psikologi dan Ilmu 

Pendidikan. 

Motto hidup saya : tidak memilih-milih untuk berbuat baik 

pada siapapun 

 

 



 

  



BIODATA  PENULIS 

 

Tyas Nur Avifah adalah 

nama lengkapnya. Sapaan 

akrabnya adalah Tyas. Gadis 

kelahiran Sidoarjo, 30 Mei 2000 

ini adalah anak kedua dari satu 

bersaudara. Ia memiliki kakak 

laki-laki. Ia bertempat tinggal di 

Desa Urangagung RT.06 RW.02, 

Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten 

Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur 

Tyas memiliki hobi mendengarkan musik, memasak, dan 

paling suka dengan dunia anak-anak. Ia tertarik di dunia anak-

anak karena dengan begini ia bisa mengetahui arti dari kesabaran 

serta belajar menjadi calon ibu dan istri yang baik bagi 

keluarganya kelak. Ia juga memiliki motto “Kebiasaan yang baik 

akan menghasilkan kualitas jiwa yang baik pula”. 

 Tyas adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan dengan 

mengambil program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tyas 

pernah menempuh Pendidikan di SDN Urangagung (2006-2012), 

SMP Negeri 1 Sukodono (2012-2015), SMK PGRI 2 Sidoarjo 

(2015-2018), dan sekarang melanjutkan Pendidikan di 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 

 

 

  



 


