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KATA PENGANTAR 
  

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa 

melimpahkan segala rahmat, hidayah dan Kesehatan kepada kami 

semua sehingga kami dapat melaksanakan progam Kuliah Kerja 

Nyata Pencerahan (KKN-Pencerahan) Universitas 

Muhammadiyah Sidarjo tahun 2021 hingga akhir dengan lancar. 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah sebuah program yang 

ditempuh oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

untuk memberikan pengalaman terjun langsung dalam dunia 

masyarakat, baik secara fisik maupun mental terhadap calon 

sarjana dengan menerapkan ilmu yang sudah di dapat melalui 

jurusan masing-masing, hal ini merupakan salah satu wujud dari 

Catur Dharma Perguruan Tinggi.  

Di dalam KKN-Pencerahan 2021 Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo, lokasi kegiatan tersebar di berbagai 

wilayah yakni Sidarjo dan Ring 1 yang meliputi Pasuruan, 

Mojokerto, Surabaya, Gresik, serta berdasarkan domisili masing-

masing yang berada di luar Sidoarjo dan Ring 1. Adapun kegiatan 

Kuliah Kerja Nyata ini mulai dilaksanakan pada tanggal 22 

Februari 2021 hingga tanggal 1 April 2021 yang bertempat di 

Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. 

Tidak lupa pula kami ucapkan beribu-ribu kata terima kasih 

kepada seluruh pihak yang terkait dan terlibat dalam proses 

pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Pencerahan 2021 ini, kami 

ucapkan terima kasih kepada : 
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1. Allah SWT atas segalah rahmat, hidayah serta karunia-

Nya. 

2. Orang tua yang selalu memberikan dukungan dan 

semangat. 

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

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

DRPM UMSIDA. 

5. Bapak M. Abror, S.P., M.M., Selaku Dosen Pembimbing 

Lapangan. 

6. Detak Prapanca, SE., MM Selaku Monev KKN-

Pencerahan. 

7. Bapak Mokhammad Jainul Selaku Kepala Desa 

Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan 

beserta jajarannya yang tidak dapat kami sebutkan satu 

persatu. 

8. Pengurus TPQ di Dusun Karang Bangkal dan Sangglud, 

Khoirun Nisa dan Supriyatin. 

9. Kepada seluruh warga masyarakat di Desa Karangrejo. 

10. Dan seluruh pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu 

persatu yang telah membanu terlaksananya kegiatan 

KKN-Pencerahan di Desa Karangrejo. 

Dalam penyusunan laporan KKN-P ini kami menyadari 

bahwa tulisan kami masih jauh dari kata sempurna, maka dari 

itu kami membuka kritik dan saran pembaca. Kami berharap 

semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak. 

Pasuruan, 1 Maret 2021 

Tim Penulis  
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ABSTRAK 
A 

 

Universitas Muhammadiyah sidoarjo meyelenggarakan 

kuliah kerja nyata (KKN) sebagai salah satu kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat dimana mahasiswa dituntut untuk berperan 

aktif kepada kegiatan masyarakat yang ada di Desa Karangrejo 

Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Program KKN 

merupakan merupakan suatu sarana pendiidkan dan pembelajaran 

bagi bagi mahasiswa untuk terjun langsung di tengah-tengah 

masyarakat untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh 

selama kuliah selain itu juga untuk mengetahui permasalahan 

yang dihadapi masyarakat dan berusaha untuk mencari solusi 

yang selama ini tidak pernah didapat selama kuliah. 

Ada beberapa progam kerja yang kami terapkan di desa 

karangrejo sebagai berikut : penanaman sayuran dengan media 

hidroponik, sosialisasi sampah dan sistem pengelolahan data 

menggunakan google drive, lomba cerdas cermat dan mewarnai 

tingkat SD dan TK, pembuatan produk jamu bilimbi, sosialisasi 

penerapan cuci tangan, posyandu, partisipasi mengajar di TPQ, 

kerja bakti, pemasangan pamphlet pemilahan sampah. 

Kami mempunyai program unggulan jamu bilimbi hasil dari 

pemanfaatan sumber daya alam yang ada di desa karangrejo. 

Jamu Bilimbi merupakan minuman tradisional yang saat ini mulai 

dikenal dengan minuman herbal dan terbuat dari bahan-bahan 
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alami. Jamu biasanya terbuat dari aneka rempah-rempah. 

Uniknya jamu ini dibuat dari bahan dasar belimbing wuluh. 

Belimbing wuluh sendiri mempunyai banyak manfaat bagi 

kesehatan tubuh maupun kulit. Adapun manfaat belimbing wuluh 

sebagai berikut: 

1. Dapat meredakan batuk dan pilek 

2. Mengobati infeksi akibat gigitan serangga 

3. Didalam belimbing wuluh terdapat asam oksalat yang bisa 

mengurangi jerawat pada wajah. 

Selain berbahan dasar belimbing wuluh, jamu bilimbi juga 

memiliki bahan pendaming seperti kunyit yang memiliki 

beberapa manfaat sebagai berikut : 

1. Kunyit mengandung zat kurkumin yang dapat 

meningkatkan daya tahan tubuh. 

2. Dapat mengatur gula darahdan cocok dikonsumsi oleh 

penderita diabetes. 

3. Kunyit juga dapat mengurangi intensitas sakit pada nyeri 

perut akibat peradangan usus.
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PENDAHULUAN  
1 

 

1.1. Latar Belakang & Analisis Situasi  

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu kegiatan 

pengabdian mahasiswa kepada masyarakat dengan 

pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan 

wilayah tertentu. Mahasiswa merupakan bagian dari 

masyarakat yang berperan sebagai agen perubahan. 

Mahasiswa diharapkan dapat memberikan sumbangsih secara 

nyata bagi masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu dan 

keahlian yang dimilikinya.Hal ini bukan hanya sebagai wujud 

amanah yang tercantum dalam Tri Dharma Perguruan 

Tinggi,namun sebagai bentuk nyata kepedulian mahasiswa 

dalam sebuah dinamika pembangunan bangsa. 

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata-Pencerahan ( KKN-P ) 

merupakan salah satu program pendidikan tinggi di 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pelaksanaan KKN-P 

dilakukan dalam masyarakat luar kampus sebagai bentuk 

pengabdian dalam hal aktivitas keilmuan ( hard skill ) dan 

non-keilmuan ( soft skills ) mahasiswa kepada masyarakat, 

dengan melakukan serangkaian kegiatan yang terhubung 

langsung dengan kebutuhan masyarakat. KKN-P yang 

dilakukan diluar kampus bertujuan untuk meningkatkan 

relevansi pendidikan dengan perkembangan dan kebutuhan 
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masyarakat akan kesehatan, pendidikan dan kewirausahaan. 

Selain itu, KKN-P juga bertujuan untuk memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa untuk menjadi motivator 

dalam pemberdayaan masyarakat. Sebagai wujud nyata 

kontribusi mahasiswa dalam memberikan solusi berbagai 

permasalahan yang dihadapi masyarakat diwilayah KKN-P 

khususnya diwilayah desa karangrejo, kecamatan Gempol, 

Kabupaten Pasuruan. 

Program kerja unggulan didesa karangrejo adalah 

dibidang UMKM dalam pembuatan Jamu Bilimbih, 

penentuan program ini didasarkan pada hasil SDA didesa 

karangrejo. Karena didesa karangrejo terdapat banyak pohon 

belimbing wuluh, namun kebanyakan masyarakatnya belum 

memanfaatkan khasiat yang terdapat pada buah belimbing 

wuluh. Maka tim KKN-P 73 akan memandu ibu-ibu didesa 

karangrejo untuk dapat mengelola buah belimbing wuluh 

menjadi jamu yang segar dan memiliki banyak manfaat, 

sehingga dapat dijual dan bisa membantu perekonomian 

masyarakat didesa karangrejo dibidang UMKM melalui 

pemanfaatan SDA yang ada didesa karangrejo. 

Selain program unggulan Jamu Bilimbih , program kerja 

lain diantaranya adalah dalam bidang pendidikan akan ada 

partisipasi tim KKN-P 73 dalam mengajar ke TPQ terdekat, 

akan ada lomba mewarnai dan cerdas cermat untuk beberapa 

dusun di desa karangrejo, hal ini dilakukan untuk menambah 

semangat belajar anak-anak yang tidak bisa pergi kesekolah 

karena masa pandemi. Kegiatan ini tentunya dengan 

penerapan protokol kesehatan, baik dari jumlah peserta yang 

hadir, pemakaian masker dan cuci tangan. 
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Karena didesa karangrejo masyarakatnya masih belum 

menerapkan pemilahan sampah organic dan non organic 

maka dalam bidang lingkungan akan ada pemsangan 

pamphlet tentang pemilahan sampah, kerja bakti setiap hari 

minggu, serta adanya penanaman hydroponic di area balai 

desa, hal ini berguna agar masyarakat di desa karangrejo bisa 

lebih memperhatikan kebersihan lingkungan terutama saat 

masa pandemi. Selain itu akan ada sosialisasi mengenai 

inovasi teknologi google drive untuk memudahkan dalam 

pembukuan sampah jalan yang saat ini masih menggunakan 

buku. 

Program dalam bidang kesehatan yaitu penyuluhan 

kepada anak-anak dalam penerapan 3M , mencuci tangan 

dengan benar, memakai masker dan menjaga jarak, waktu 

penyuluhan dilakukan bersamaan dengan kegiatan lomba. 

Selain kegiatan penyuluhan penerapan 3M kegiatan 

selanjutnya membantu proses kegiatan posyandu yang 

diadakan setiap sebulan sekali didusun Bangkok dan 

Kuwung. 

1.2. Tujuan dan Manfaat 

Untuk membangun kebersamaan mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo dengan Masyarakat Desa 

Karangrejo dengan melaksanakan program pembelajaran 

serta pemberdayaan masyarakat di wilayah Karangrejo. 

1.2.1. Tujuan 

Tujuan yang akan di capai melalui KKN: 

1. Dalam program UMKM, kami bertujuan untuk 

mengembangkan UMKM yang ada di wilayah 

Karangrejo dengan cara memperkenalkan produk 

minuman (Blimbing Wuluh) yang termasuk hasil dari 
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Sumber Daya Alam yang ada diwilayah Desa 

Karangrejo 

2. Dalam Program Hydroponik, kami bertujuan untuk 

membantu mengembangkan dan merawat tanaman 

hydroponik yang ada di Balai Desa Karangrejo yang 

dulunya sempat tidak terawat dan terbengkalai. 

3. Dalam Program Cerdas Cermat, kami bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan dari murid SD dan TK dalam 

mengingat kembali pembelajaran yang telah diberikan 

guru selama sekolah online dari rumah, dan dari sisi 

lain kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun 

kembali motivasi mereka dalam kegiatan belajar 

disekolah serta bisa menghibur mereka dari kejenuhan 

akan sekolah online dan kerinduan mereka terhadap 

sekolah offline. 

4. Dalam Program Posyandu, kami bertujuan untuk 

membantu kegiatan ibu-ibu kader Desa Karangrejo 

dalam pendataan gizi balita setiap bulannya dan 

kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui 

keseimbangan gizi balita diwilayah Desa Karangrejo. 

5. Dalam Program Sosialisai Sampah & Google Drive, 

kami bertujuan untuk mengajak para pemuda Karang 

Taruna di Desa Karangrejo untuk lebih perduli lagi 

terhadap lingkungan, terutama dalam hal pengelolahan 

sampah. Dan tujuan lainnya yaitu kami ingin 

memberikan edukasi tentang bagaimana cara 

pengelolahan sampah yang baik berdasarkan jenis 

sampahnya tanpa harus mencemari lingkungan Desa 

Karangrejo dan juga kami akan memberikan edukasi 

tentang cara pemilahan sampah organik dan non 
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organik yang benar. Sedangkan untuk google drive 

tujuan kami yaitu ingin menunjukkan tentang cara 

bagaimana melakukan pembukuan melalui aplikasi 

google drive, serta kami juga ingin mengajak para 

pemuda Karang Taruna Desa Karangrejo untuk 

memakai aplikasi google drive dalam kegiatan 

pembukuannya. 

6. Dalam Program Mengajar Mengaji di TPQ, kami 

bertujuan untuk membantu proses belajar mengajar di 

TPQ wilayah Desa Karangrejo, serta kami juga ingin 

membagi ilmu mengaji yang kami miliki kepada para 

santri di TPQ Desa Karangrejo. Kami juga ingin 

mengetahui apakah semua anak-anak di Desa 

Karangrejo sudah diajarkan cara mengaji dari kecil 

atau masih banyak yang belum diajarkan cara mengaji 

sama sekali. 

7. Dalam Program Kerja Bakti, kami bertujuan untuk 

membangun kesadaran masyarakat terhadap 

pentingnya menjaga kebersihan lingkungan disaat 

masa pandemi saat ini. Serta mengajak masyarakat 

untuk bergerak langsung mengadakan kegiatan kerja 

bakti di lingkungan Desa Karangrejo. 

1.2.2. Manfaat 
Manfaat yang diperoleh dari KKN: 

a. Bagi Mahasiswa 

1. Dapat menambah wawasan kami tentang 

kehidupan bermasyarakat yang baik. 

2. Dapat membangun serta meningkatkan kerjasama 

kami dari segi kerjasama antar mahasiswa KKN-P 
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ataupun kerjasama dengan masyarakat Desa 

Karangrejo. 

3. Dapat melatih kami untuk menajadi pribadi yang 

mandiri dalam menghadapi semua tantangan dan 

permasalahan yang kami hadapi. 

4. Dapat melatih kemandirian kami dalam hal  

memecahakan  masalah atau mencari solusi dari 

permasalahan yang kami hadapi. 

b. Bagi Masyarakat 

1. Dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian 

masyarakat Desa Karangrejo terhadap lingkungan 

disekitarnya, serta dapat menyadarkan masyarakat 

Desa Karangrejo tentang betapa pentingnya 

lingkungan untuk kesehatan dan kemajuan Desa. 

2. Dapat mengajak masyarakat Desa Karangrejo 

untuk memanfaatkan Sumer Daya Alam yang ada 

di Desa Karangrejo dengan baik. Salah satu 

pemanfaat Sumber Daya Alam yang ada di Desa 

Karangrejo yang telah kami lakukan yaitu 

pengelolahan blimbing wuluh untuk dijadikan 

sebuah minuman sehat. 

3. Dapat mengajak masyarakat untuk selalu menjaga 

kebersihan lingkungan di Desa Karangrejo. 

c. Bagi Perguruan Tinggi. 

1. Memperoleh timbal balik sebagai hasil merger 

mahasiswa dengan masyarakat sehingga silabus 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

pembangunan. 

2. Para dosen akan memperoleh berbagai 

pengalaman yang berharga dan menemukan 
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berbagai masalah untuk pengembangan kegiatan 

penelitian. 

3. Mempererat kerja sama antara lembaga 

Muhammadiyah dengan instansi lain dalam 

pelaksanaan pembangunan. 
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PELAKSANAAN 
PROGRAM KERJA 

2 
 

2.1. Pelaksanaan dan Pencapaian Program Kerja 

 

Dari hasil survey yang dilakukan tim KKN-P di desa karangrejo 

menghasilkan beberapa program kerja yang mencakup aspek 

kesehatan, lingkungan, dan pendidikan yang terdiri  dari satu 

program kerja unggulan dan beberapa program kerja lainnya. 

Program-program tersebut akan diuraikan pada poin berikut. 

 

A. JAMU BILIMBI (PROGRAM UNGGULAN) 

Program unggulan yang kami buat yaitu produk jamu 

bilimbi, alasan kami membuat program unggulan ini adalah 

untuk memanfaatkan sumber daya alam belimbing wuluh 

yang melimpah, dengan memanfaatkan sumber daya alam 

yang ada di desa Karangrejo ini kami berharap masyarakat 

akan mendapatkan motivasi untuk membuka usaha baru yang 

memanfaatkan SDA dengan biaya yang terjangkau. Hal ini 

sangat cocok untuk usaha di masa pandemic karena dengan 

biaya yang terjangkau masyarakat akan mendapat keuntungan 

yang lumayan untuk meningkatkan perekonomian di desa 

Karangrejo. 

Kami mensosialisasikan pembuatan jamu ini disalah satu 

dusun yaitu dusun Janti yang dihadiri oleh ibu-ibu rumah 

tangga yang menyambut kehadiran kami dengan hangat dan 
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terbuka. Mereka juga ikut menyiapkan peralatan yang 

dibutuhkan dalam pembuatan jamu bilimbi, mereka sangat 

antusias saat proses pembuatan jamu sedang berlangsung 

yang ditandai dengan banyaknya ibu-ibu yang bertanya 

mengenai komposisi bahan yang digunakan 

Kami menggunakan bahan-bahan alami dalam pembuatan 

jamu bilimbi ini diantaranya yaitu: 

1. Belimbing wuluh 

2. Kunyit 

3. Gula batu 

4. Gula pasir 

5. Kayu manis 

6. Garam 

 

Cara pembuatannya sebagai berikut : 

1. Pertama, kupas kunyit hingga bersih setelah itu cuci 

kunyit sampai bersih kemudian potong kecil. 

2. Cuci belimbing wuluh sampai bersih setelah itu dipotong 

kecil 

3. Masak air 1 1/5 liter dipanci sedang hingga mendidih 

4. Masukkan kunyit dan belimbing wuluh yang sudah 

dipotong kedalam air yang sudah mendidih 

5. Masukkan gula batu sebanyak 3 biji, gula pasir ¼ gram, 

kayu manis 3 biji, dan sejumput garam. 

6. Aduk hingga merata kemudian tunggu sampai matang. 

7. Tiriskan dan tunggu sampai dingin 

8. Masukkan kedalam botol kemasan yang sudah terdapat 

lebel merek “Jamu Bilimbi” 

9. Jamu siap dijual 
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Merek “Jamu Bilimbi” diambil dari nama latin belimbing 

wuluh sedangkan nama jamu diambil karena terdapat bahan 

campuran rempah-rempah yang memiliki banyak khasiat 

untuk Kesehatan. Lebel dipasang di setiap kemasan botol 

agara terlihat menarik sehingga dapat menarik minat pembeli. 

 

 
Gambar 1. Produk jamu bilimbi oleh tim KKN-P 73 

 

 

 
Gambar 2. Sosialisasi jamu bilimbi kepada ibu-ibu di dusun Janti 
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Gambar 3 Foto bersama ibu-ibu dusun Janti setelah kegiatan sosialisasi 

 

B. HYDROPONIC 

Kegiatan dalam bidang lingkungan yaitu Hidroponik, 

kami memilih kegiatan ini karena melihat tempat dan bahan 

untuk pembuatan hydroponic yang sudah tidak terurus di area 

taman balai desa. Kegiatan ini dilakukan agar mempermudah 

masyarakat untuk belajar dan mengetahui proses penanaman 

hydroponic, karena balai desa Karangrejo merupakan tempat 

yang strategis dari beberapa dusun yang ada didesa 

karangrejo sehingga masyarakat dapat melihat cara 

berbudidaya hydroponic yang kita buat. berikut adalah 

pemaparan kegiatan yang kami lakukan. 

a. Tahap pertama 

Kegiatan pertama yaitu proses penyemaian yang 

dilakukan oleh tim kami, pemilihan bibit unggul tanaman 

yang akan ditanam secara hydroponic dengan kriteria 

tanaman yang tahan penyakit, berasal dari okulasi. 

tanaman akan tumbuh sempurna dari bibit yang baik. 

Bahan yang dibutuhkan untuk menanam hydroponic antar 
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lain: rockwoll, bibit tanaman, air, nutrisi A & B, kain 

flannel dan netpot, pipa, paralon, sterofoam, baki, pompa 

air. 

Untuk hasil yang sempurna, kami menggunakan 

rockwoll yang dipotong sesuai ukuran yang dibutuhkan. 

Penanaman hydroponic dimulai dari persemaian biji dan 

penggunaan rockwoll dapat mempermudah proses 

penyemaian. Adapun langkah-langkahnya melubangi 

rockwoll untuk meletakkan biji, selanjutnya melubangi 

rockwoll kira-kira 1cm saja, kemudian basahi rockwoll 

secukupnya, jangan sampai terlalu basah, biarkan selama 

2-3 hari hingga tanaman tumbuh dan berdaun beberapa 

helai. 

 

Gambar 4. Penanaman biji ke rockwoll 

b. Tahap kedua 

Untuk kegiatan selanjutnya kami melakukan kerja 

bakti di area hydroponic di taman balai desa, dikarenakan 

bahan dan alat yang sudah kotor atau ada beberapa yang 

rusak. Kami membersihkan rangkaian hydroponic, 
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mengganti tempat penampungan air dengan yang baru. 

Penanaman hydroponic melalui media apung dan 

instalasi, pertama-tama dengan memindahkan tanaman 

pada media tanam yang telah disiapkan, media tanam 

hydroponic yang digunakan adalah instalasi dengan pipa 

paralon. 

 

Gambar 5 Normalisasi Media Penanaman Hydroponic 

c. Tahap  ketiga 

Pertama kami melakukan penyemaian bibit 

dengan memasukkan bibit kedalam rockwool yang sudah 

dilubangi, kemudian meletakkan bibit tersebut ke ruang 

gelap semalaman. Pagi nya kami menjemur bibit dibawah 

terik sinar matahari agar mempercepat pertumbuhan bibit. 

Kemudian menunggu sampai bibit siap dipindahkan ke 

media tanam. 
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Gambar 6. Penyemaian 

 

Gambar 7. Pemindahan media tanam 

d. Tahap keempat 

Bibit yang telah dipindahkan ke media tanam akan 

diberi nutrisi setiap seminggu sekali, sedangkan pada 

media apung akan dilakukan pengecekan setiap hari untuk 

mengaduk nutrisi yang ada didalam baki, proses ini 

dilakukan hingga panen. 
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Gambar 8 Pengadukan nutrisi yang dilakukan secara rutin 

 

Gambar 9 Pengecekan fungsi filter air untuk pengairan pada tanaman hidroponik 

 

Gambar 10 Kunjungan DPL 
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e. Tahap evaluasi akhir 

Kegiatan akhir pada hydroponic yaitu dilakukan 

pembagian hasil panen kepada masyarakat sekitar desa 

Karangrejo oleh tim KKN-P sehingga masyarakat desa 

Karangrejo merasakan hasil panen hydroponic dari tim 

KKN-P. 

 

Gambar 11 Hasil Panen dari Hydroponic 

 

Gambar 12 pembagian hasil panen kepada warga di Desa Karangrejo 
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Gambar 13 pembagian hasil panen kepada warga di Desa Karangrejo 

 

Gambar 14 pembagian hasil panen kepada warga di desa Karangrejo 

 

C. KERJA BAKTI 

Untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap 

pentingnya menjaga kebersihan lingkungan disaat masa 

pandemic kami membantu masyarakat untuk bergerak 
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langsung mengadakan kegiatan kerja bakti di lingkungan 

Desa Karangrejo. 

 
Gambar 15 kerja bakti di sekitar pasar desa 

 

Gambar 16 kerja bakti di sekitar pasar desa 

 

D. PEMASANGAN PAMPHLET PEMILAHAN SAMPAH 

Menjaga kebersihan merupakan hal yang wajib di 

terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik kebersihan diri 

maupun kebersihan lingkungan sekitar. Dalam kegiatan 

KKN-P ini kami mensosialisasikan betapa pentingnya 

menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan pemasangan 

pamphlet tentang pemilahan sampah di Desa Karangrejo. 
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Seluruh masyarakat didesa Karangrejo sudah melakukan 

pengambilan maupun pembuangan sampah dengan benar 

sesuai dengan peraturan desa yang berlaku bahkan beberapa 

dusun juga sudah menjalankan pengambilan sampah yang 

sudah terjadwal, namun hampir seluruh masyarakat tidak 

memilah sampah organic dengan non-organic. Hal ini 

membuat sampah bercampur dalam satu wadah, padahal jika 

masyarakat melakukan pemilahan akan membantu terjadinya 

penumpukan sampah, juga dapat memudahkan pemilahan dan 

penggunaan kembali jenis sampah sesuai dengan 

kegunaannya. 

Di dalam pamphlet tersebut kami menuliskan himbauan 

kepada masyarakat agar memilah sampah organic yang terdiri 

diri dari sayuran, lauk & nasi, buah-buahan, daun dan lain-

lain, dan non-organik yang terdiri dari plastic, kayu, kaca, 

besi dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar warga dapat 

membuang sampah sesuai dengan jenisnya. 

Dengan membuang sampah yang sesuai dengan jenisnya 

di tempatnya warga dapat mendaur ulang kembali sampah 

tersebut, misalnya dengan sampah organic warga dapat 

mendaur ulang menjadi pupuk dan sampah non-organic 

seperti besi, warga bisa menjualnya ke tempat rongsokan atau 

memanfaatkannya menjadi barang yang dapat digunakan 

kembali. Dengan adanya pengelompokan sampah tersebut 

warga juga bisa mendapat keuntungan. 
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Gambar 17 pemasangan pamphlet di setiap dusun 

 

Gambar 18 pemasangan pamphlet di setiap dusun 

E. SOSIALISASI SAMPAH DAN GOOGLE DRIVE 

Dalam bidang lingkungan, tim KKN-P 73 memberikan 

edukasi tentang sampah dengan mengadakan sosialisasi di 

balai desa karangrejo yang dihadiri oleh perwakilan karang 

taruna setiap dusun. Kami saling bertukar pikiran dengan 

pemuda karang taruna di desa Karangrejo dengan membahas 

beberapa hal mengenai sistem pengambilan sampah, 

pengolaan sampah dan inovasi pembukuan dengan 

menggunakan aplikasi google drive. kami bertujuan untuk 
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mengajak para pemuda Karang Taruna di Desa Karangrejo 

untuk lebih perduli lagi terhadap lingkungan, terutama dalam 

hal pengelolahan sampah. Dan tujuan lainnya yaitu kami 

ingin memberikan edukasi tentang bagaimana cara 

pengelolahan sampah yang baik berdasarkan jenis sampahnya 

tanpa harus mencemari lingkungan Desa Karangrejo dan juga 

kami akan memberikan edukasi tentang cara pemilahan 

sampah organik dan non organik yang benar. Sedangkan 

untuk google drive tujuan kami yaitu ingin menunjukkan 

tentang cara bagaimana melakukan pembukuan melalui 

aplikasi google drive, serta kami juga ingin mengajak para 

pemuda Karang Taruna Desa Karangrejo untuk memakai 

aplikasi google drive dalam kegiatan pembukuannya. 

 
Gambar 19 kegiatan sosialisasi system pengolahan sampah 
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Gambar 20 kegiatan sosialisasi system pengolahan sampah 

 

F. LOMBA CERDAS CERMAT DAN MEWARNAI 

Dalam bidang Pendidikan tim KKN-P 73 untuk 

mengetahui kemampuan dari murid SD dan TK dalam 

mengingat kembali pembelajaran yang telah diberikan guru 

selama sekolah online dari rumah, dan dari sisi lain kegiatan 

ini juga bertujuan untuk membangun kembali motivasi 

mereka dalam kegiatan belajar disekolah serta bisa menghibur 

mereka dari kejenuhan akan sekolah online dan kerinduan 

mereka terhadap sekolah offline kami mengadakan kegiatan 

lomba cerdas cermat untuk anak SD dan lomba mewarnai 

untuk anak TK. Lomba diadakan di 4 dusun yang ada di desa 

Karangrejo, diawali dari dusun Bangkok yang kedua Kuwung 

ketiga Janti dan yang terakhir dusun Sangglud. Lomba 

diadakan setiap hari sabtu, dimulai dari pukul 8 pagi hingga 

pukul 12 siang. Untuk menambah daya Tarik anak-anak 

dalam mengikuti lomba kami memberikan konsumsi makanan 

dan hadiah untuk pemenang lomba. 
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1. Dusun Bangkok 

 

 
Gambar 21 lomba di dusun Bangkok 

 

Gambar 22 lomba di dusun Bangkok 
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Gambar 23 lomba di dusun Bangkok 

2. Dusun Kuwung 

 

 

Gambar 24 lomba di dusun Kuwung 
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Gambar 25 kegiatan lomba di dusun Kuwung 

 

Gambar 26 Kegiatan lomba di dusun Kuwung 
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3. Dusun Janti 

 

Gambar 27 Kegiatan lomba di dusun Janti 

 

Gambar 28 Kegiatan lomba di dusun Janti 
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Gambar 29 Kegiatan lomba di dusun Janti 

4. Dusun Sangglud 

 
Gambar 30 Kegiatan lomba di dusun Sangglud 
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Gambar 31 Kegiatan lomba di dusun Sangglud 

 

Gambar 32 Kegiatan lomba di dusun Sangglud 

 

G. PARTISIPASI MENGAJAR DI TPQ 

Salah satu proker yang kami lakukan pada KKN-P 73 ini 

adalah membantu mengajar ngaji di TPQ Desa Karangrejo. 

Mengaji merupakan kegiatan rutin yang harus dilakukan  oleh 

semua umat yang beragama islam dan juga merupakan sebuah 

ibadah dimana jika melakukannya akan mendapatkan pahala. 

Kegiatan mengaji seharusnya dilakukan dari usia dini, hal 
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tersebut dikarenakan agar anak-anak dapat menterbiasakan 

dengan bacaan ayat suci Al-qur’an serta mereka dapat 

menghafal dan memahami kandungan dari ayat suci Al- 

Qur’an. 

Kegiatan membantu Mengajar ngaji di TPQ Desa 

Karangrejo kami lakukan di 2 dusun, yaitu Dusun Sangglud 

dan Dusun Karangbangkal. Alasan kami memilih 2 dusun 

tersebut dikarenakan banyaknya anak kecil yang berada di 2 

Dusun tersebut sehingga kami termotivasi untuk mengetahui 

apakah anak-anak kecil tersebut sudah bisa mengaji atau 

belum dan alasan yang lainnya yaitu karena kurangnya ustadz 

dan ustadzah yang mengajar ngaji di TPQ Desa Karangrejo. 

Kami juga ingin membagi ilmu mengaji yang kami miliki 

kepada para santri di TPQ Dusun Sangglud dan Dusun 

Karangbangkal. Kami juga ingin mengetahui apakah semua 

anak-anak di Desa Karangrejo sudah diajarkan cara mengaji 

yang benar atau masih banyak yang mengaji dengan asal-

asalan. 

Anak-anak di Desa Karangrejo sangat berbakat di TPQ 

masing-masing dusun, terutama di Dusun Sangglud dan 

Karangbangkal. Anak-anak di TPQ Sangglud dan 

Karangbangkal sangat aktif mereka selalu semangat untuk 

belajar mengaji setiap harinya, maka dari itu kami KKN-P 73 

memiliki motivasi dan semangat untuk mmebantu mereka 

belajar mengaji. Pelaksanaan kegiatan TPQ kami mulai pada 

tanggal 4 Maret 2021-26 Maret 2021, dan waktu 

kegiatannyanya hanya dilakuan pada hari Selasa dan Jum’at 

saja dalam setiap minggunya. Waktu pembelajaran ngajinya 

juga dilakukan di jam berbeda disetiap Dusun, di Dusun 

Sangglud pelaksanaannya dilakukan mulai pukul 3 sore 
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sampai pukul 4 sore, sedangkan di Karangbangkal dilakukan 

mulai pukul 2 siang sampai pukul 3 sore. Waktu 

pembelajaran mengaji ini juga masih belum efektif 

dikarenakan adanya pandemic covid-19, para guru membatasi 

waktu mengaji maksimal 1,5 jam . Pada saat kegiatan para 

santri dan guru selalu mematuhi protocol kesehatan, seperti 

memakai masker, cuci tangan dan yang paling terpenting jaga 

jarak. Meskipun pandemic covid-19 masih berkeliaran 

disekitar kita, para guru dan santri TPQ di Desa Karangrejo 

tidak pernah putus asa dan selalu semangat untuk belajar 

mengaji setiap harinya, mereka akan selalu menjalankan 

kewajiban mereka sebagai umat Islam. 

 

 
Gambar 33 Kegiatan mengajar ngaji di TPQ Karangbangkal 
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Gambar 34 Kegiatan mengajar ngaji di TPQ Karangbangkal 

 

Gambar 35 Kegiatan mengajar ngaji di TPQ Sangglud 

 

Gambar 36 Kegiatan mengajar ngaji di TPQ Sangglud 
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H. POSYANDU 

Indonesia merupakan suatu Negara yang sangat 

memperdulikan kesehatan masyarakatnya dalam hal ini 

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia mewajibkan 

adanya posyandu meskipun dalam keadaan pandemik seperti 

sekarang ini, namun protocol kesehatan harus tetap berjalan 

agar masyarakat bisa mencegah penyebaran virus covid-19, 

kegiatan posyandu ini tetap dilakukan di setiap desa dan 

dusun yang ada di seluruh wilayah Indonesia khususnya yang 

berada di Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten 

Pasuruan. Kegiatan posyandu ini diadakan di beberapa dusun 

yang ada di Desa Karangrejo seperti dusun Bangkok dan 

Kuwung. Yang mengikuti kegiatan ini yaitu balita, anak- anak 

yang berusia 1-3 tahun, kegiatan posyandu ini diwajibkan 

mematuhi protocol kesehatan 3M yakni mencuci tangan, 

menjaga jarak dan memakai masker. Adapun kegiatan 

posyandu ini antara lain yaitu: 

1. Pendaftaran bayi dan balita yang akan melaksanakan 

kegiatan posyandu di Dusun Bangkok dan Kuwung, serta 

pemberian vitamin juga obat cacing untuk bayi dan balita 

yang berada di dusun Bangkok dan Kuwung. 
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Gambar 37 Kegiatan Posyandu 

2. Bayi dan balita yang mengikuti kegiatan posyandu akan 

dilakukan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi 

badan serta mengukur lingkar kepala setiap bayi dan 

balita. 

 

Gambar 38 Kegiatan Posyandu 

3. Pemberian vitamin secara langsung kepada bayi atau 

balita ditempat. 
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Gambar 39 Kegiatan Posyandu 

4. Pembagian komsumsi yang sudah disediakan oleh panitia 

posyandu kepada ibu bayi dan balita yang mengikuti 

kegiatan posyandu. 

 

Gambar 40 Kegiatan Posyandu 

Setelah adanya kegiatan posyandu tersebut diharapkan 

kesehatan dan perkembangan bayi maupun balita dapat terus 

terjaga dan terpantau. 
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I. SOSIALISASI PENERAPAN CUCI TANGAN DENGAN 

BENAR 

Di masa pandemic ini di haruskan untuk menjaga 

kebersihan , karena dengan menjaga kebersihan merupakan 

salah satu cara pencegahan penyebaran kuman, hal ini sangat 

berguna saat masa pandemic covid-19. Salah satu kegiatan di 

bidang Kesehatan yang kami lakukan dalam KKN-P 73 ini 

memandu tentang pentingngya menjaga kebersihan di masa 

pandemic dengan cara mencuci tangan yang benar kepada 

anak-anak di desa Karangrejo melalui kegiatan cerdas cermat 

dengan mematuhi protokol Kesehatan 3M. 

 
Gambar 41 Kegiatan Sosialisasi Penerapan Cuci Tangan dengan Benar 
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Gambar 42 Kegiatan Sosialisasi Penerapan Cuci Tangan dengan Benar 

Kami memandu anak-anak di desa Karangrejo cara mencuci 

tangan yang benar sesuai dengan anjuran WHO (World 

Health Organization) yaitu, 

1. Menggunakan sabun terlebih dahulu dan letakkan 

ditelapak tangan, kemudian basahi tangan dan gosok telapak 

tangan yag telah dberi sabun. 

2. Menggosok sabun ke telapak punggung tangan bagian 

kanan dan kiri, pastikan juga seluruh permukaan tangan 

terkena sabun. 

3. Langkah  selanjutnya  yaitu  menggosok sela-sela jari

 yang menjad salah satu tempat bersembunyinya kuman. 

4. Kemudian membersihkan punggung tanan dengan 

Gerakan ssalng mengunci. 

5. Selanjutnya yaitu membersihkan jempol bagian kanan dan 

kiri dengan Gerakan memutar secara bergantian, karena 

jempol menjadi salah satu bagian dari jari tangan yang paling 

aktif dalam beraktifitas. 
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6. Kemudian membersihkan ujung jari dengan Gerakan 

menguncup, hal ini bertujuan untuk membersihkan kuman-

kuman yang menempel pada kuku-kuku jari tangan. 

7. Langkah selanjutnya yaitu membersihkan tangan yang 

sudah disabun dengan air mengalir selama 20 detik dan 

mengeringkannya dengan tisu atau lap bersih. 

Kami mensosialisasikan cara mencuci tangan dengan benar 

sebelum anak-anak memulai kegiatan cerdas cermat tentunya 

dengan bimbingan dari kami. 

Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan anak-anak di desa 

Karangrejo dapat menerapkan pola hidup sehat dimulai dari 

hal yang sederhana yaitu mencuci tangan dengan benar yang 

sesuai dengan anjuran. Dengan menjaga kebersihan melalui 

cuci tangan dengan benar juga merupakan awal dari menjaga 

Kesehatan tubuh di masa pendemic. 

 
Gambar 43 Kegiatan Sosialisasi Penerapan Cuci Tangan dengan Benar 
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Gambar 44 Kegiatan Sosialisasi Penerapan Cuci Tangan dengan Benar 

 
Gambar 45 Kegiatan Sosialisasi Penerapan Cuci Tangan dengan Benar 

 

2.2. Dukungan yang diperoleh dan masalah yang 

dijumpai. 

 

Peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi program lingkungan 

yang di sosialisasikan kepada masyarakat yang ada di Desa 

karangrejo yaitu tentang sistem pengolahan sampah dan inovasi 

pembukuan kas dengan menggunakan Google Drive yang belum 
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optimal hal tersebut pilihan dari keterlibatan, kontribusi, dan 

tanggung jawab. 

1. Keterlibatan 

Keterlibatan disini tidak hanya dilihat dari tingkat 

kehadiran partisipasi karang taruna desa karangrejo dalam 

kegiatan sosialisasi tim KKN-P 73 yang diadakan 

dibalaidesa desa karangrejo.keterlibatan para pemuda 

karangrejo dapat dilihat dari antusiasme para pemuda 

dalam mengajukan pertanyaan mengenai perihal 

sosialisasi tersebut.pertanyaan yang diajukan berisikan 

tentang bagaimana pengolahan sampah,cara 

pembukuannya serta cara pengaplikasiannya dalam 

masyarakat sekitar. 

2. Motivasi kontribusi 

Dapat dikatakan bahwa motivasi kontribusi karang 

taruna Desa Karangrejo  masih rendah. Hal ini ditandai 

dengan adanya terjadinya banjir bandang di desa 

karangrejo. Dengan adanya masalah ini tim KKN-P 73 

memberikan pengarahan kepada pemuda betapa 

pentingnya kebersihan lingkungan. Para pemuda karang 

taruna dalam sosialisasi tersebut dapat dilihat dari antusias 

mereka memahami sosialisasi akhirnya tingkat keadaran 

terhadap meningkat untuk membersihkan lingkungan di 

masing-masing Dusun dan mendaur ulang sampah dengan 

baik.  

3. Tanggung jawab  

Tanggung jawab para pemuda karang taruna 

dalam melaksanakan menjamin program kebersihan 

lingkungan dengan seiringnya waktu berjalan dengan 

baik. Dusun yang belum mempunyai program tersebut 
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sudah berjalan juga . Tanggug jawab tersebut telah 

dipengaruhi oleh para pemuda dengan antusias 

menjalankan program tersebut demi kebersihan 

lingkungan di setiap dusun-dusun mereka. 
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KEELOKAN PELANGI DI 
KALA PANDEMI   

3 
 

3.1. SEPENGGAL CERITA TENTANG TEMAN KKN 

TERCINTA 

Oleh : Ella Lukmawati 

 

Saya Ella Lukmawati, seorang mahasiswa yang telah 

melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Saya dari Fakultas 

Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial dan mengambil program studi 

Manajemen di Universitas  Muhammadiyah Sidoarjo. KKN yang 

saya ambil yaitu KKN pencerah, dalam KKN pencerah anggota 

kelompoknya dari satu domisili tetapi dari fakultas yang berbeda-

beda. Sehingga kali ini saya akan membagikan pengalaman saya 

selama melaksanakan KKN di tengah- tengah pandemic covid-19 

dan dilaksanakan di Desa sendiri yaitu di Desa Karangrejo. 

Sebelum KKN dimulai, ada beberapa pertemuan dengan anggota 

kelompok, pertemuan pertama sangat mengesankan karena saya 

mengenal wajah-wajah baru tetapi tidak terlihat asing. 

Dalam melaksanakan KKN pastinya kita sudah merencanakan 

beberapa program kerja yang akan kita lakukan nanti 

kedepannya. Kita mempunyai beberapa program kerja, untuk 

program unggulan kita memanfaatkan buah belimbing wuluh 

dijadikan jamu yang kaya akan manfaatnya. Program kerja 

lainnya yaitu hidroponik, kita memanfaatkan hidroponik yang 

terbengkalai di balai desa dan memperbaikinya. Tidak hanya itu 

kita juga membuat hidroponik dengan biaya murah yaitu dengan 
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media apung yang dibutuhkan hanya baki dan strerofom jadi 

sangat meminim budget dan hasilnya sama dengan media 

instalasi. Untuk program kerja dibidang pendidikan kita setiap 

hari sabtu mengadakan lomba cerdas cermat dan mewarnai di 

beberapa dusun. Dan masih banyak lagi program kerja yang kita 

lakukan seperti posyandu, kerja bakti, sosialisasi sistem 

pengolahan sampah dan lainnya. 

Mengenai proker hydroponic kita juga berinisatif untuk 

membagikan kepada masyarakat di desa Karangrejo. Selain itu 

kita juga memanfaatkan hasil panen hydroponic untuk berbagai 

camilan yang menarik seperti keripik kangkung yang sekiranya 

tidak terasa kangkungnya hehe. Kemudian banyak sekali anak 

kecil yang ga suka sayur, finally kita menemukan ide untuk 

membuat pudding selada air. Inovasi selanjutnya kita membuat 

permen yang terbuat dari papaya yang masih muda dan hasilnya 

sangat mantap. 

Banyak sekali hal yang saya dapat selama menjalani KKN, 

hal pertama yang saya dapat yaitu KKN dapat mengajarkan saya 

hidup untuk bermasyarakat yang sebelumnya tidak saya dapatkan 

selama perkuliahan. Seperti saat mengadakan sosialisasi yang 

melibatkan ibu-ibu, saya merasakan bahwa betapa serunya 

membaur dengan masyarakat sekitar. Hal lainnya yang saya 

dapatkan selama KKN yaitu saya dapat mempelajari hal baru 

seperti membuat hidroponik, saat itu merupakan pengalaman 

pertama saya membuat hidroponik. 

Menurut saya, hydroponic merupakan hal yang menarik 

karena bisa bercocok tanam dengan menggunakan air, nutrisi dan 

oksigen. Selain itu penggunaan lahan lebih efisien, jadi tanpa 

mempunyai lahan yang luas tetap bisa bercocok tanam. 
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Banyak hal juga yang berubah selama melaksanakan KKN, 

dimulai dari jam tidur yang berantakan, tidur tengah malam 

memikirkan proker-proker yang belum jalan kemudian bangun 

pagi-pagi supaya kegiatan KKN berjalan lancar dengan persiapan 

yang matang. Sejak KKN juga saya merasa mulai bisa melakukan 

hal-hal yang belum pernah saya lakukan. Hal tersebut membuat 

saya merasa bangga dengan diri saya sendiri hehe. Seperti yang 

dulunya saya tidak  bisa MC sekarang mulai bisa sedikit-sedikit, 

kemudian saya bisa memasak yang belum saya bisa. 

Dan hal yang berkesan saya dapatkan selama KKN yaitu 

kegiatan yang menurut saya sangat bermanfaat bagi masyarakat 

desa Karangrejo seperti pembuatan jamu dari belimbing wuluh. 

Kita mensosialisasikan kepada masyarakat dengan harapan ada 

yang tertarik untuk membuatnya dan menjadi peluang pekerjaan 

bagi masyarakat Karangrejo. Kegiatan yang bermanfaat laiinya 

yaitu loma cerdas cermat dan mewarnai dengan adanya lomba 

tersebut kita dapat memberikan ilmu tambahan bagi anak-anak 

didesa Karang rejo. Apalagi saat pandemic pastinya anak-anak 

jenuh dan bosan karena pembelajarannya masih sistem daring. 

Maka dari itu kita mengadakan lomba agar mereka ada kegiatan 

lain, melihat antusias mereka dalam mengikuti lomba membuat 

kita sangat terkesan. 

Tetapi hal yang sangat menarik selama KKN yaitu 

kebersamaan dengan kelompok, kebersamaan itu membuat saya 

memahami betapa indahnya dunia dengan kemajemukannya. 

Awalnya yang tidak kenal kemudian seperti keluarga, beradaptasi 

dengan orang yang baru dengan sifat yang berbeda. Kita saling 

berdiskusi, mengambil pelajaran disetiap kegiatan yang kita 

lakukan dan belajar dari kesalahan yang terjadi. Melakukan 

aktivitas bersama tanpa memandang perbedaan, kekompakan 
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yang membuat semua program kerja yang direncanakan berjalan 

dengan baik. Hari-hari yang kita jalani bersama, mulai dari 

pertemuan awal sampai pertemuan akhir mengingatkan bahwa 

waktu cepat sekali berlalu, setiap waktu yang kita lalui bersama, 

setiap kisah suka duka yang kita lalui telah menjadi kenangan 

yang indah dan tidak bisa dilupakan. 

Empat puluh hari lamanya menjalani kebersamaan, masak 

bersama, makan bersama, main bersama dan menjalankan 

kegiatan lain bersama tidak terasa berlalu begitu saja meskipun 

dalam proses tersebut banyak sekali hambatan. Terima kasih 

karena telah menjadi bagian dari pengalaman hidup, berharap kita 

bisa berkumpul kembali dan mengenang 3.456.000 detik yang 

kita lalui dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Desa Karangrejo. 

 

3.2. PENGABDIAN DIKALA PANDEMI MELANDA 
Oleh : Asri Widya Trisnani 

Nama saya Asri Widya Trisnani dari prodi  Hukum ,saya lahir 

di Pasuruan 31 Mei 1999, rumah saya di watukosek. Pada bulan 

ini saya melakukan kegiatan kkn yang mana kegiatan ini wajib 

dilakukan oleh setiap mahasiswa, kkn adalah kuliah kerja nyata 

dan pengabdian mahasiswa terhadap desa tersebut untuk bisa 

memajukan dan menyalurkan setiap ide yang kami punya .Pihak 

universitas mengirim kami ke sebuah Desa yang dekat dengan 

wilayah tempat tinggal kami dikarenakan tahun ini terjadi covid 

yang tidak memungkinkan pihak niversitas mengirim kami jauh . 

Dalam melaksanakan KKN kami telah merancang 

program kerja apa saja yang akan dilaksanakan, dan dalam 

menentukan program kerja juga kami berdiskusi dengan beberapa 

perangkat desa guna membantu kami mendapatkan informasi apa 
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saja masalah didesa itu dengan memberikan solusi kepada 

masyarakat.selain berdiskusi dengan perangkat desa kami juga 

perlu melakukan pendekatan dengan karang taruna di desa 

Karangrejo ini. 

Desa Karangrejo menjadi tempat saya dan teman-teman 

melakukan kegiatan KKN. Saya sangat bersyukur diterima baik 

oleh bapak lurah dan seluruh warga didesa ini.ada banyak 

kegiatan yang kami lakukan seperti sosialisasi tentang sampah 

kepada seluruh ketua karang taruna, hydroponic, pengembangan 

UMKM dan lomba cerdas cermat untuk anak TK dan SD. 

Program kerja UMKM yang dilakukan kami yaitu membuat 

sebuah produk jamu yang terbuat dari belimbing wuluh ,kami 

juga memberikan sosialisasi kepada ibu-ibu , juga mengajarkan 

cara pemasaran produk jamu dan pengemasan yang menarik . 

Setiap hari sabtu diadakan lomba cerdas cermat dan 

mewarnai, ttujuan nya untuk mengembalikan semangat belajar 

adik-adik yang memang sudah satu tahun ini mereka tidak 

merasakan kegiatan belajar secara tatap muka, para orang tua 

yang menerima kabar bahwa mahasiswa KKN mengadakan acara 

ini langsung memberikan respon yang sangat positif dan sangat 

mendukung meskipun tidak seluruh anak mengikutinya akan 

tetapi Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar melihat keceriaan 

dan kebahagiaan dari wajah adik-adik membuat saya senang . 

Dan setiap hari Selasa dan Kamis juga mengajar ngaji di TPQ 

setiap desa. 

Tidak terasa sudah 1 bulan kami lewati ,disini saya 

mendapatkan banyak hal baru ,dan pengalaman yang tidak pernah 

terlupakan, ada banyak hal yang berkesan disetiap momen yang 
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saya lewati, kebersamaan, kekompakan, kesabaran, saling 

mengisi satu sama lain,menerima dan mendengarkan setiap 

masukan dari teman-teman, meskipun terkadang banyak berbeda 

pendapat kami tetap kompak . Setiap keputusan selalu di buat 

atas persetujuan bersama dan mengesampingkan ego. 

Perbedaan KKN tahun ini dengan yang biasanya adalah 

diskusi yang kami lakukan serba melalui via chat atau zoom yang 

sangat memudahkan kami dalam berkomunikasi jarak jauh 

padahal dulu ingin sekali rasanya merasakan sensasi 

mengunjungi desa yang jauh dari tempat tinggal ku. 

Pemberangkatan juga dilakukan via online yang diwakili oleh 3 

perwakilan dari anggota KKN-P 73. 

Ada terbesit sedikit kecewa ketika KKN tahun ini tidak 

seperti yang saya bayangkan.padahal saya ingin merasakan 

sensasi pemberangkatan pakai truk, bawa koper dan tas 

besar,tinggal di desa yang baru dan tidak pernah aku kunjungi 

sebelumnya dan pastinya menyenangkan tapi tuhan berkehendak 

lain dengan dikirimnya aku dan angota lainya ke desa terdekat. 

Mengingat setiap hari kami harus pulang pergi karena 

jarak rumah kami yang dekat dan pihak universita.tidak 

mengizinkan kami untuk mempunyai posko menginap ,karena 

pandemi yang belum usai dan semakin bertambah jumlahnya tapi 

saya bersyukur anggota kkn 73 ini sehat dan tidak pernah ada 

kejadian terkena covid, apalah jadinya jika salah satu dari kami 

terkena virus corona ini,kemungkinan kkn kami bakal terhambat 

dan rasanya kurang lengkap jika anggota yang berjumlah 17 ini 

berkurang. 
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Saya dan teman-teman membuat olahan keripik dari 

kangkung hasil penanaman hydroponic  yang kami tanam diawal 

kkn dimulai. Alhamdulillah ilmu yang telah diberikan oleh DPL 

kami pak Abror yang notabenya memang berasal dari jurusan 

pertanian dan sekaligus menjadi dosen di universitas 

muhammadiyah. beliau sangat detail dan perhatian dalam 

memberikan masukan kepada kelompok kami sehingga kkn ini 

berjalan lancar dan terarah. 

Pelajaran yang berharga yang saya ambil dari kkn yaitu 

mengajarkan saya hidup bermasyarakat yang tidak saya dapat di 

bangku kuliah,orang-orang yang kita baru kenal akan terlihat sifat 

aslinya setelah seminggu-dua minggu kenal. Lebih berhati-hati 

dalam berbicara kepada orang karena tidak semua orang bisa 

mengerti dan paham bahasa yang kita ucapkan meskipun tujuan 

nya baik tapi pasti ada saja yang tidak paham. 

Sekian cerita dari saya……………….. 

3.3. SEBERKAS SINAR UNTUK KARANGREJO 

Oleh : Ria Nova Lia 

 

Kegiatan KKN adalah  salah satu kegiatan yang harus 

dijalankan setiap mahasiswa untuk syarat kelulusan, kesan yang 

dapat saya ambil dari kegiatan KKN yang saya jalankan ini 

memberikan saya banyak pengalaman mulai dari berinteraksi 

dengan masyarakat bahkan teman-teman kelompok saya yang 

sejatinya setiap pemikiran bahkan pendapat manusia akan selalu 

berbeda dan kadang tidak sejalan. Tapi kekompakan dan rasa 

toleransi dari kelompok saya sangat tinggi . 
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Kekompakan menjalankan setiap program kerja, 

mengheandle hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. 

Dapat memberikan sedikit ilmu kepada masyarakat dengan 

program kerja yang kita laksanakan. 

Kami berharap dari sedikit ilmu yang kita berikan kepada 

masyakat seperti cara pembuatan jamu blimbing wuluh semoga 

dengan apa yang kita ajarkan ibu-ibu bisa memperluas 

pengetahuan dengan memproduksi minuman yang sudah 

diajarkan dan diperjual belikan , cara pengelolaan google drive 

semoga dengan apa yang kita ajarkan mempermudah anak-anak 

muda di desa karangrejo dalam pengelolaan laporan tahunan , 

maupun cerdas cermat bagi adik-adik untuk 

meningkatkan/memotivasi mereka untuk semangat belajar disaat 

masa pandemi. 

 

3.4. KEINDAHAN PESONA JAMU BILIMBI 

Oleh : Lidya Indah Lestari 

 

Nama saya Lidya Indah Lestari menurut saya Kuliah kerja 

nyata (KKN) merupakan progam wajib yang harus dilakukan 

oleh setiap mahasiswa. Di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 

KKN ini dibagi menjadi dua yaitu : KKN perncerahan bagi 

mahasiswa yang tidak bekerja dan KKN Tangguh bagi 

mahasiswa yang bekerja, kami melaksanakan KKN pencerahan 

yang dilaksanakan di Desa Karangrejo Kecamatan Gempol 

Kabupaten Pasuruan. 

Dalam pelaksanaan KKN pencerahan ini kami sekelompok 

mempunyai beberapa progam kerja, dari beberapa progam kerja 

itu ada satu progam unggulan kami yaitu memanfaatkan buah 

belimbing wuluh yang jarang sekali digunakan oleh warga 
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Karangrejo, dan kami berinisiatif untuk membuat nya menjadi 

jamu belimbing wuluh, karna belimbing juga mempunyai banyak 

sekali khasiatnya salah satunya untuk meredakan batuk. Pada 

tanggal 13 Maret 2021 kami sosialisasi di warga Dusun Janti cara 

membuat jamu belimbing wuluh, dan alhamdulillah respon ibu-

ibu sangat baik sekali. 

 

3.5. SENYUM TERINDAH 

Oleh : Karlina Surya Dewi 

 

Saya Karlina Surya Dewi, seorang mahasiswa yang telah 

melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Saya dari Fakultas 

Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial dan mengambil program studi 

Akuntansi di Universitas  Muhammadiyah Sidoarjo. KKN yang 

saya ambil yaitu KKN Pencerah, dalam KKN Pencerah anggota 

kelompoknya dari satu domisili tetapi dari fakultas yang berbeda-

beda. 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan sebuah bentuk 

program pengabdian mahasiswa pada masyarakat yang 

diharapkan dapat mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk 

menerapkan keahlian dan ilmu yang di dapat. KKN merupakan 

program wajib yang harus dilakukan setiap mahasiswa di 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang terbagi menjadi dua 

yaitu : KKN Pencerahan bagi mahasiswa yang tidak bekerja dan 

KKN Tangguh bagi mahasiswa yang bekerja. Kami 

melaksanakan KKN Pencerahan di Desa Karangrejo, Kecamatan 

Gempol, Kabupaten Pasuruan. 

Dalam pelaksanaan kegiatan KKN-P ini kami sekelompok 

memiliki 17 anggota dan mempunyai beberapa program kerja 
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salah satunya yaitu lomba mewarnai tingkat TK dan cerdas 

cermat tingkat SD yang di adakan di setiap hari Sabtu. 

Dengan adanya program kerja tersebut juga dapat meningkatkan 

kembali semangat belajar adik-adik di masa pandemik ini yang 

merindukan sekolah sehingga dapat belajar dengan cara yang 

berbeda dan tetap mematuhi protokol kesehatan. 

Kegiatan KKN-P sendiri sangat berkesan bagi saya pribadi 

terutama pada saat lomba, karena disini saya belajar 

berkomunikasi yang baik di lingkungan yang baru, belajar 

bagaimana berbicara yang baik dan bertanggung jawab dengan 

apa yang sudah di amanahkan untuk menjadi MC di acara lomba 

tersebut. Hal ini merupakan pengalaman yang baru bagi saya 

sehingga saya perlu banyak belajar lagi untuk kedepannya.  

Selain itu disini saya bertemu dengan teman-teman yang baru 

dengan berbagai macam karakter sehingga membuat saya belajar 

lagi tentang bagaimana cara bersosialisasi yang baik. Dan 

beruntungnya saya bertemu dengan teman-teman yang baik dan 

saling membantu satu sama lain untuk keberhasilan berjalannya 

beberapa program kerja kelompok kami. 

Dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini saya banyak 

mendapatkan pengalaman dari kegiatan yang saya jalankan, 

terlebih saat menjadi wakil ketua saya belajar dari banyaknya 

anggota yang ada di KKN yang memiliki banyak perbedaan 

karakter disetiap anak sehingga membuat saya banyak belajar 

bagaimana memimpin dan menyikapi setiap perbedaan itu. 

Terima kasih karena telah menjadi bagian dari pengalaman 

hidup, berharap kita bisa berkumpul kembali dan mengenang 

banyak hal  yang kita lalui dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata di 

Desa Karangrejo. Semoga kita tetap menjaga tali persatuan 

silaturrahmi yang baik dengan warga desa Karangrejo. Semoga 
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apa yang pernah kita terapkan di desa Karangrejo dapat 

bermanfaat. Dan semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga 

meskipun sudah tidak bisa bertemu setiap hari lagi dan terima 

kasih kalian semua sudah berpartisipasi dan bekerja sama dengan 

baik selama ini.  

 

3.6. PIONIR 17 PELANGI 

Oleh : Refly Dwi Antono 

 

Puji syukur telah terlaksana kegiatan Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) meskipun dikala pandemi covid-19. Dalam kegiatan 

Kuliah Kerja Nyata ini saya banyak mendapatkan pengalaman 

dari kegiatan yang saya jalankan, dari memimpin banyaknya 

anggota yang ada di KKN yang memiliki banyak perbedaan 

karakter disetiap anak sehingga membuat saya banyak belajar 

bagaimana memimpin dan menyikapi setiap perbedaan itu. Saya 

juga banyak belajar dari masyarakat tentang kegiatan-kegiatan 

yang ada di desa Karangrejo lebih tepatnya disetiap dusun. Saya 

dan tim KKN-P 73 memberikan motivasi kepada anak-anak 

untuk lebih semangat belajar apalagi dimasa pandemi seperti ini. 

Sebagai ketua tim 

saya memiliki tanggug jawab tersendiri dan pengalaman yang 

luar biasa bisa memimpin serta bekerjasma dengan teman-teman. 

Pesan saya untuk masyarakat desa karangrejo semoga 

dengan adanya kegiatan KKN memberikan sedikit ilmu dan 

pengetahuan. Kedepannya saya berharap masyarakat desa 

karangrejo bisa mengapresiasikan apa yang kita ajarkan serta 

meningkatkan UMKM yang ada di desa karangrejo sendiri, dan 

lebih memanfaatkan sumber daya alam seperti blimbing wuluh 

yang dapat digunakan menjadi minuman jamu. Kepada teman-
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teman saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya selama 

KKN di Desa Krangrejo. 

 

3.7. SECERCAH BINAR DALAM KELAMNYA PANDEMI 

Oleh : Muhammad Syauqil 'Ula Ar Romadlon 

 

Dengan terlaksananya kegiatan KKN ini, membuat saya 

merasakan bagaimana rasanya langsung terjun ke masyarakat 

secara langsung seperti seorang agen lapangan. 

Selain itu, juga mendapatkan banyak ilmu dan keluarga baru. 

Juga rasa kekeluargaan dan kerukunan sangat terasa. Bahkan 

ketika ada "konflik" di kelompok, ego kami masing-masing tidak 

mengambil alih diri kami, tetapi malah dikesampingkan dan kami 

menyelesaikannya dengan sangat dingin. 

Untuk masyarakat Karangrejo, terima kasih sudah 

menyambut kedatangan kami dan menerima kami dengan sangat 

baik. 

Saya berharap masyarakat Karangrejo tetap menjaga 

persaudaraan dan kerukunan antar sesama dan mengesampingkan 

ego masing-masing supaya lebih solid demi kemajuan dan 

kesejahteraan desa bersama. 

Untuk tim KKN, tetap kompak, tetap semangat, tetap jalin 

komunikasi dan silaturrahmi. Meskipun waktu seakan berlalu 

tanpa dirasa, setidaknya ini akan bermakna di waktu kedepan 

nanti saat kita mengenang momennya. 
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3.8. SEPENGGAL LAGU UNTUK TEMAN-TEMANKU 

Oleh : Dicky Dwi Setiawan 

 

“Jabat  tanganku,” mungkin yang terakhir kali Kita 

berbincang tentang memori di masa itu Peluk tubuhku usapkan 

air mataku 

Kita terharu seakan tidak bertemu lagi Bersenang-senanglah 

Karna hari ini yang akan kita rindukan Di hari nanti sebuah kisah 

klasik untuk masa depan Bersenang- senanglah 

Karna waktu ini yang akan kita banggakan di hari tua Sampai 

jumpa kawanku 

Semoga kita selalu 

Menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan Bersenang-

senanglah 

Karna hari ini yang akan kita rindukan Dihari nanti.. 

(Sheila On 7 : Sebuah Kisah Klasik) 

 

3.9. SEJUTA WARNA KEINDAHAN ALAM DESA 

KARANGREJO 

Oleh : Agustria Ningsih 

 

Desa Karangrejo yang merupakan desa yang terletak di 

Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur 

ini telah menjadi tempat lokasi kegiatan Program KKN-P 

kelompok 73 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Alasan 

terpilihnya Desa Karangrejo sebagai tempat pengabdian 

masyarakat kelompok 73 yaitu dikarenakan adanya covid-19 

yang masih mewabah sehingga universitas mengirim anggota 

KKN-P 73 ke Desa Karangrejo yang merupakan desa terdekat 

dengan wilayah tempat tinggal semua anggota tim KKN-P 73. 
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Program KKN yang kami laksanakan ini disebut dengan 

program Kuliah Kerja Nyata Pencerahan (KKN-P) yang dimana 

semua anggota KKN-P belum ada yang bekerja. Sebelum kami 

melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat di desa 

Karangrejo kami anggota tim KKN-P 73 akan melakukan 

observasi terlebih dahulu untuk menyusun program kerja yang 

akan kami laksanakan nanti di desa Karangrejo. Setelah 

obeservasi program kerja yang kami laksanakan selama KKN di 

desa Karangrejo meliputi Pengembangan UMKM, pembuatan 

tanaman hydroponic, berpartisipasi mengajar ngaji, sosialisasi 

sampah dan Google Drive, lomba cerdas cermat, kerja bakti, 

senam, sosialisasi produk minuman olahan kami, dan sosialisasi 

cara cuci tangan yang baik dan benar. Selama berlangsungnya 

kegiatan Program Pengabdian Masyarakat Dosen Pembimbing 

Lapangan (DPL) akan selalu memantau dan membimbing kami. 

Setelah kami menggali informasi dari perangkat desa dan 

warga sekitar, kami mendapatkan infromasi bahwa di Desa 

Karangrejo UMKM nya sangat bagus dan rata-rata warga di desa 

Karangrejo memiliki usaha. Sehingga kami tim KKN-P 73 

memutuskan bahwa program unggulan yang kami pilih yaitu 

UMKM desa Karangrejo. Dalam program unggulan UMKM ini 

Kami tim KKN-P 73 akan membuat sebuah produk minuman 

sehat yang kami beri nama “JAMU BILIMBI” minuman ini 

terbuat dari belimbing wuluh yang dimana belimbing wuluh 

merupakan salah satu hasil SDA desa Karangrejo. 

Minuman “JAMU BILIMBI” ini kami sosialisasikan kepada 

ibu-ibu di Desa Karangrejo serta ibu-ibu PKK yang memiliki 

usaha dalam bidang UMKM. Kami juga akan memeberikan resep 

pembuatannya “ JAMU BILIMBI” ini. Kami juga akan 

mengajarkan ibu- ibu cara pengemasan “JAMU BILIMBI” yang 
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bagus. Kami tim KKN-P 73 juga akan memberikan secara gratis 

minuman JAMU BILIMBI ini kepada ibu-ibu yang mengikuti 

sosialisasi dan kami juga akan menitipkan “JAMU BILIMBI” 

yang telah kami buat kepada kepada ibu-ibu yang memiliki usaha 

untuk mereka jual. Kami berharap dengan adanya produk 

minuman yang kami buat ini dapat menambah perkembangan 

UMKM di Desa Karangrejo. 

Dengan dilaksanakan Program Pengabdian Kepada 

Masyarakat saya pribadi Agustria Ningsih selaku salah satu 

anggota tim KKN-P 73 bersyukur karena dapat melaksankan 

kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dengan baik dan semua 

program kerja yang kami rencanakan dapat terlaksana dengan 

baik, walaupun pada awal-awal KKN-P saya dan juga para 

anggota tim KKN- P 73 sering melakukan perdebatan dan juga 

perbedaan pendapat saya dan tim KKN-P 73 pasti akan selalu 

dapat menemukan solusinya. Pada Program Pengabdian Kepada 

Masyarakat saya banyak belajar arti kebersamaan dengan tim 

KKN-P 73, belajar saling menghargai pendapat, belajar 

bekerjasama yang baik dan belajar memahami sifat setiap 

anggota tim KKN-P 73. 

Saya berharap kegiatan dan program yang kami laksanakan 

di Desa Karangrejo dapat bermanfaat dan menjadi berkah untuk 

semua orang. Saya juga berharap agar program dan kegiatan yang 

telah terlaksana akan terus berlanjut, tidak berakhir saat kegiatan 

Program Pengabdian Kepada Masyarakat 2021 juga berakhir. 

Untuk warga desa Karangrejo saya berharap mereka dapat saling 

bekerjasama untuk selalu memajukan desa Karangrejo dan selalu 

bekerja sama dalam pengembangan UMKM desa Karangrejo. 
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3.10. MENGABDI DENGAN 17 WARNA YANG BERBEDA DI 

DESA KARANGREJO 

Oleh : Ayu Prastiwi Wijanarko 

 

Nama saya Ayu Prastiwi Wijanarko dari Fakultas Psikologi 

dan Ilmu Pendidikan, saya menempuh pendidikan S1 di 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan saat ini saya sedang 

menjalankan salah satu kewajiban saya sebagai mahasiswa yaitu 

KKN (Kuliah Kerja Nyata) untuk memenuhi Catur Dharma 

Perguruan Tinggi. 

Di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo saya memilih KKN-

Pencerah atau bisa di sebut KKN-P. Dalam KKN-P ini saya 

mengabdi di desa Karangrejo tepatnya di kecamatan Gempol 

kabupaten Pasuruan, saat saya mengabdi saya bertemu dengan 

teman-teman yang baru dengan karakter yang berbeda-beda dan 

bersatu sebagai anggota kelompok. Perjalanan saya saat 

mengabdi pun juga penuh suka duka. Waktu mengabdi yang 

cukup lama dengan teman-teman yang memiliki karakter berbeda 

membuat saya perlahan mengerti akan arti kebersamaan dan 

solidaritas. Mempelajari hal-hal baru bersama-sama, saling 

bertukar pendapat dan bersenda gurau membuat saya dan seluruh 

anggota KKN-P menjadi semakin akrab layaknya seorang 

keluarga. 

Dalam KKN-P ini saya dan teman-teman tentunya memiliki 

program kerja yang akan dijalankan, seperti mengembangkan 

UMKM, mensosialisasikan pemanfaatan teknologi terhadap 

pencatatan kas sampah jalan di desa Karangrejo dengan 

menggunakan Google Drive, memasang pamphlet mengenai 

pentingnya membuang sampah dan memisahkan sampah menjadi 

2 jenis sehingga sampah dapat dimanfaatkan kembali, 
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mengadakan lomba cerdas cermat untuk SD dan mewarnai untuk 

TK seminggu sekali di beberapa dusun pada hari sabtu tentunya 

dengan menggunakan protokol kesehatan, saya dan teman-teman 

juga mengajarkan pada anak-anak di desa Karangrejo mengenai 

bagaimana cara cuci tangan yang benar sebelum mereka 

mengikuti lomba, tidak hanya itu saya dan teman-teman juga 

mengabdi pada masyarakat dan mengikuti beberapa kegiatan 

rutin di desa Karangrejo seperti Posyandu, kami juga ikut 

mengajar ngaji di beberapa dusun di desa Karangrejo. Untuk 

pengembangan UMKM kami memanfaatkan sumber daya alam 

yang ada di desa Karangrejo yaitu belimbing wuluh. Kami 

menamakan UMKM tersebut"Jamu Bilimbi" kami 

mensosialisasikan UMKM tersebut kepada warga di desa 

Karangrejo dan mereka sangat antusias dengan sosialisasi kami. 

Selama satu bulan lebih saya mengabdi di desa Karangrejo 

banyak sekali pelajaran yang dapat saya ambil, tidak mudah 

untuk terjun langsung ke dalam masyarakat dan dengan adanya 

KKN-P ini saya menjadi tahu bagaimana rasanya berada di 

tengah-tengah masyarakat yang sama sekali tidak saya kenal. 

Saya bersyukur karena dengan adanya kegiatan KKN-P ini dapat 

mendewasakan saya secara perlahan, mengajari saya dari yang 

tidak tahu menjadi tahu, mendapatkan ilmu-ilmu baru dan 

mengenal karakter-karakter yang baru. Terimakasih atas 

pelajaran singkat yang sungguh bermakna dan berharga bagi 

saya, semoga apa yang sudah saya dan teman-teman saya berikan 

kepada masyarakat dapat diterima dengan baik oleh masyarakat 

di desa Karangrejo. Sukses selalu untuk teman-teman baru yang 

di satukan dalam kelompok 73 dalam KKN-P Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo. Berakhirnya KKN-P ini bukan berarti 
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berakhir pula ikatan pertemanan kita, tetap kompak dan semangat 

selalu untuk kalian. 

 

3.11. PELANGI 73 DI DESA KARANGREJO 

Oleh : Mulyani Rubiantari 

 

Perkenalkan nama saya Mulyani Rubiantari, saya dari 

fakultas psikologi dan ilmu pendidikan,KKN merupakan agenda 

wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa sebelum aktifitas 

perkuliahan berakhir serta menghadapi skripsi.Banyak masalah 

yang terjadi dalam kegiatan KKN,seperti perbedaan pendapat dan 

kesalahpahaman dengan anggota lain,namun kita sebagai 

mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan dengan bijaksana 

karena kedepannya kita akan dihadapkan pada masalah yang 

lebih rumit dan terkait dengan masyarakat.kegiatan yang 

dilakukan sewaktu KKN mempunyai banyak cerita tersendiri 

dan tentunya menjadi pengalaman berharga untuk kita.kita 

berharap dengan kehadiran kita didesa Karangrejo bisa menjadi 

sebuah pelangi yang terbit setelah hujan.serta memberikan 

banyak kesan positif dan inovatif dari kehadiran tim KKN-73 

terhadap masyarakat didesa karangrejo. 

Kesan saya selama melakukan kegiatan KKN di 

Ds.Karangrejo kecamatan gempol kabupaten pasuruan adalah 

bahagia sekali karena saya dapat berjumpa dengan teman-teman 

baru dari fakultas lain. dengan adanya teman baru ini saya lebih 

mengerti tentang karakter orang lain dan Teman baru berarti 

sudut pandang baru, adanya sudut pandang baru pasti selalu ada 

permasalahan yang muncul. Tetapi meskipun adanya beberapa 

permasalahan yang muncul, kami selalu menyelesaikannya 

dengan baik karena dengan adanya masalah akan semakin 
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mempererat jalinan kekeluargaan yang ada dalam kelompok 

kami.Satu bulan ini kami telah mempelajari banyak hal tentang 

kehidupan serta permasalahan yang terjadi di masyarat khususnya  

masyarakat Desa karang rejo. Hal tersebut tentunya memberikan 

pengalaman bagi kami untuk menjadi induvidu yang mandiri, 

bertanggung jawab dan percaya akan diri kita sendiri bahwa kita 

mampu menyelsaikan apa yang telah kita mulai. 

Disana kami belajar bagaimana cara bersosialisaisi dan 

berinteraksi dengan masyarkat serta menerapkan ilmu yang 

selama ini kami dapat di bangku perkuliahan untuk membantu 

masyarakat dalam memecahkan segala peremasalahan yang ada 

di desa karangrejo. Dan pesan saya untuk semua pihak-pihak 

desa, anak-anak TPQ serta teman-teman satu kelompok KKN-P  

di Desa karangrejo terimakasih banyak atas kerjasama dan 

perjalanan selama satu bulan.semoga apa yang kita pelajari 

selama satu bulan ini menjadi pelajaran dan pengalaman 

kedepannya. 

 

3.12. SEJUTA PENGALAMAN DAN KENANGAN TERINDAH 

Oleh : Aminatus Sakdiyah 

 

Nama saya Aminatus Sakdiyah , kelahiran Pasuruan 23 

Februari 2000. Sebuah pengalaman yang sangat berharga bisa 

mengikuti kegiatan KKN-P tahun 2021. Dengan mengikuti 

kegiatan ini saya dapat mengenal teman-teman baru, pengalaman 

baru dan tantangan baru. 

Kelompok 73 beranggotakan 17 orang dengan karakter yang 

berbeda beda, kami bisa menyatukan perbedaan dengan 

menghargai setiap kawan agar seluruh tugas yang kami 

laksanakan berjalan lancar dan nyaman untuk anggota tim. 
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Sebuah pengalaman berharga bisa menjalankan tugas dengan 

teman-teman yang luar biasa yang tidak 

pernah melupakan solidaritas. 

Dengan hasil dari pemikiran bersama Tim 73 

menghasilkan beberapa proker , proker unggulan kami pada 

bidang UMKM jamu bilimbi dan program kerja pendukung lain 

seperti hydroponic, lomba, sosialisasi sistem pengolaan sampah, 

serta kegiatan yang membantu program kerja desa seperti 

mengajar di TPQ, posyandu, kerja bakti dan lain-lain. 

Setiap memori selalu teringat saat bekerja bersama teman-teman. 

Terutama momen yang menjadi pengalaman baru saya pada saat 

membimbing adik-adik dalam belajar untuk mengikuti lomba dan 

saat menjadi pemateri sosialisasi sistem sampah. Menurut saya 

momen itu menjadi pengalaman dan pembelajaran untuk diri 

saya. Saya bisa berbagi ilmu kepada adik-adik dan mereka sangat 

mengapresiasi baik niat tim kami dalam mengadakan acara. Saya 

juga mendapatkan ilmu karena sosialisasi , saya yang 

mempelajari sistem pengolaan sampah kemudian bisa saya 

sampaikan kepada perwakilan pemuda karanv taruna desa 

karangrejo. 

Disana kami dapat bertukar pikiran mengenai 

permasalahan tentang sampah dan alhamdulillah mereka juga 

sangat mengapresiasi kegiatan kami , mereka menghadiri 

undangan kami, menyampaikan pendapat mereka hingga 

sosialisasi berjalan dengan lancar dan baik . Tentunya seluruh 

kegiatan kami tidak melupakan penerapan protokol kesehatan 3M 

, meskipun saat pandemi saya dan tim KKN-P 73 tetap semangat 

dalam menjalankan tugas. 

Untuk teman-teman , saya mengucapkan banyak 

trimakasih karna kalian KKN yang awalnya menurut saya hanya 
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sebuah kegiatan namun bisa menjadi pengalaman yang luar biasa 

menyenangkan. 

Semoga kita dapat mengamalkan selalu apa yang baik yang kita 

dapat disini , dan semoga kita tetap menjadi kawan yang selalu 

belajar bersama tentang hal-hal baik. 

 

3.13. SEPENGGAL CERITA DI DESA KARANGREJO 

Oleh : Anita Octaviana 

 

Setelah menyelesaikan Matakuliah di semester 5 Mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo akan mengambil salah satu 

mata kuliah yaitu KKN-P. Kegiatan tersebut di adakan pada saat 

liburan semester 5 ke semester 6. KKN-P dilaksanakan pada 

tanggal 21 februari 2021. 

Desa Karangrejo adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan 

Gempol. Di desa Karangrejo sebagian besar mata pencaharian 

penduduknya adalah petani yang mayoritas memeluk agama 

Islam dan juga memiliki kepatuhan terhadap adat dan tradisi. 

Pembangunan masyarakat desa Karangrejo diharuskan untuk 

berkembang membangun berdampak pada perubahan sosial, 

ekonomi dan budaya yang seimbang agar mendapatkan 

peningkatan kualitas hidup masyarakat desa Karangrejo menjadi 

lebih baik lagi. 

Adapun proker Tim KKN-P 73 Karangrejo yang 

dikerjakan, diantaranya mewarnai untuk tingkat TK dan cerdas 

cermat untuk tingkat SD yang bertempat di 4 dusun. Yang 

dilaksanakan pada hari sabtu disetiap dusun. Langkah pertama 

Tim KKN-P 73 melakukan lomba mewarnai untuk tingkat TK di 

dusun Bangkok, setelah lomba mewarnai selesai kita 

melaksanakan lomba cerdas cermat dalam jangka 1 hari. Dari situ 
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kami selaku TIM KKN-P 73 mendapatkan pengalaman yang 

sangat berkesan seperti halnya kekompakkan, dan belajar 

bersama. Alhamdulillah TIM KKN-P 73 bisa menyelesaikan 

kegiatan yang pertama dengan lancar. 

Harapan saya dari kegiatan dan program kerja yang kami lakukan 

di Desa Karangrejo dapat bermanfaat dan berkah untuk desa 

Karangrejo. Program kerja yang sudah dilaksanakan berharap 

akan berjalan seterusnya dan tidak berhenti di saat KKN-P 73 

berakhir. Saya berharap untuk warga desa Karangrejo agar saling 

bekerjasama dan tetap menjaga persaudaraan untuk memajukan 

desa Karangrejo agar menjadi desa yang bisa mencontohkan desa 

lainnya. Saya pribadi dan teman teman KKN-P 73 berharap agar 

tetap menjaga tali persatuan silaturrahmi yang baik dengan warga 

desa Karangrejo. Semoga apa yang pernah kita terapkan di desa 

Karangrejo dapat bermanfaat. 

 

3.14. KARANGREJO DENGAN SEGALA PESONANYA 

Oleh : Dinda Irma Putriana 

 

Kegiatan KKN-P dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 

2021 yang tediri dari dua macam pilihan yaitu KKN KERJA dan 

NON KERJA. Kuliah Kerja Nyata Pencerahan Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo bisa dimaknai sebagai suatu bentuk 

kegiatan rutin tahunan bagi mahasiswa yang telah menginjak 

semester 6 dengan tujuan bukti pengabdian mahasiswa untuk 

mengembangkan wawasan alam dan memahami realita 

kehidupan masyarakat dengan berbagai macam permasalahannya 

serta meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam memecahkan 

masalah yang berkembang di masyarakat. Kegiatan KKN-P 
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Universitas Muhammadiyah Sidoarjo berlangsung selama 1  

bulan yang berlokasi di daerah setingkat desa. 

Setelah mengetahui pembagian desa pada masing-masing 

kelompok. Saya sebagai peserta KKN-P mendapatkan Kelompok 

73 yang berlokasi di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, 

Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya, anggota KKN-P Kelompok 73 

datang ke Balai Desa Karangrejo menemui Bapak Mokhamad 

Jainul selaku Kepala Desa, kita diskusi dengan beliau serta 

meminta ijin untuk melakukan survey dengan mencari potensi 

yang ada di Desa Karangrejo. Dalam survey pertamanya, seluruh 

anggota KKN-P Kelompok 73 melakukan kunjungan terhadap 

dusun-dusun yang ada di Desa Karangrejo dengan menanyakan 

pada warga sekitar apa saja potensi yang ada di dusun tersebut. 

Tepat pada tanggal 21 Februari 2021 diadakannya 

Pemberangkatan KKN-P NON KERJA ke tempat yang sudah 

ditentukan oleh pihak kampus. Di tanggal 22 Februari 2021 

KKN-P Kelompok 73 melakukan pembukaan di Balai Desa 

Karangrejo yang disambut baik oleh Bapak Mokhamad Jainul. 

Desa Karangrejo merupakan sebuah desa yang berlokasi di 

Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Desa Karangrejo yang 

terbagi menjadi 10 dusun. Karangrejo berarti sebuah wilayah 

yang didalamnya adalah hamparan luas yang dihuni oleh 

masyarakat dalam jumlah yang banyak, semuanya memiliki 

penghasilan yang cukup. Mengingat di Desa Karangrejo banyak 

tanaman bambu, sehingga mayoritas masyarakat Dusun 

Karangrejo membuat kerajinan serta keterampilan dari batang 

bambu, bahkan pada saat ini masih banyak masyarakat Dusun 

Karangrejo yang mata pencahariannya membuat kerajinan dari 

bambu baik dalam bentuk mainan maupun alat rumah tangga. 

Namun secara keseluruhan, keadaan masyarakat di wilayah Desa 
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Karangrejo mata pencahariannya bertani dan sebagian generasi 

mudanya banyak yang bekerja sebagai karyawan swasta di sektor 

industry. 

Ada beberapa program kerja yang dilaksanakan oleh tim 

KKN-P Desa Karangrejo, salah satunya yaitu melakukan 

pembuatan jamu yang berasal dari belimbing wuluh dengan cara 

mensosialisasikan kegiatan tersebut kepada ibu ibu di Desa 

Karangrejo. Alasan tim KKN-P Kelompok 73 memilih proker 

tersebut karena melihat potensi di Desa Karangrejo ini banyak 

tumbuhan belimbing wuluh yang jarang sekali digunakan, 

sehingga kami mempunyai inisiatif untuk memanfaatkan 

belimbing wuluh sebagai jamu yang kegunaannya bisa 

meredahkan batuk, meningkatkan daya tahan tubuh, 

meminimalisir kolesterol. Dari situlah tim KKN-P Desa 

Karangrejo mendapatkan pengalaman yang berkesan tentang 

kerja sama tim, kekompakan serta belajar menjalin komunikasi 

dan interaksi yang baik antar tim KKN-P dengan warga Desa 

Karangrejo. 

Program yang sudah dilaksanakan oleh tim KKN-P Desa 

Karangrejo, kami harap akan terus berkelanjutan. Teruntuk warga 

Desa Karangrejo, tim KKN-P mengharapkan saling bekerjasama 

untuk memajukan Desa Karangrejo agar bisa menjadi contoh 

yang baik bagi desa yang lain, adanya UMKM di desa lebih 

dikembangkan dengan sebaik mungkin, karena Desa Karangrejo 

ini memiliki potensi yang sangat baik dilihat dari sumber daya 

maupun lingkungan desanya. Saya pribadi selaku tim KKN-P 

Desa Karangrejo mengharapkan semua tetap menjaga tali 

silaturrahmi yang baik dengan warga Desa Karangrejo. Semoga 

apa yang telah kita lakukan bersama, baik itu rintangan maupun 
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dukungan bisa diambil dari sisi positifnya dan di buang sisi 

negatifnya. 

 

3.15. MENGENAL MASYARAKAT DESA KARANGREJO 

BERSAMA 17 PELANGI 

Oleh : Revina Putri Islamiah 

 

Pelaksanaan KKN-P di UMSIDA saat ini dibagi menjadi 2 

ada KKN kerja dan non kerja, yang saya pilih yaitu KKN non 

kerja dan untuk yang di luar kabupaten dilakukan mandiri yang 

kelompok di lingkup Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto dan 

Surabaya. Kelompok saya ditempatkan di desa Karangrejo 

Kecamatan Gempol. 

Pengalaman saya selama KKN di Desa Karangrejo sangat 

menyenangkan dimulai dari pertama bertemu dengan kelompok 

73 

KKN. Dimana kami saling mengenal satu sama lain dan 

membentuk struktur kepengurusan. Saat itu kami bertemu di 

salah satu rumah dari kelompok 73, kami saling berbincang-

bincang untuk mengenal lebih dekat lagi. Dan itu membuat kami 

menjadi lebih akrab dan kekeluargaan menjadi satu yang 

terpenting dalam satu kelompok, menghilangkan perbedaan 

memang sedikit sulit, namun selama KKN, kami bukan lah 

mahasiswa dari prodi manajemen, akuntansi, PGSD, psikolog, 

hukum, ikom dan masih banyak prodi lainnya, selama KKN kami 

adalah kelompok 73. Alhamdulillah dari awal sampai akhir 

kelompok 73 tetap semangat meskipun ada konflik disetiap 

kelompok. 

Program kegiatan yang pertama kami lakukan yaitu membuat 

jamu dari blimbing wuluh, membuat kripik kangkung, dan 
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membuat permen dari buah pepaya. Karena kami memanfaatkan 

bahan yang tidak pernah digunakan seperti blimbing wuluh itu, 

padahal banyak banget manfaatnya. Program yang kedua yaitu 

pemindahan media hydroponik yang mana ada lahan sedikit di 

balai desa, tadinya hydroponiknya tidak terawat jadi kami 

membersihkan dan merawatnya. Program ketiga yaitu sosialisasi 

sampah dan mengembangkan potensi yang ada, dari 10 dusun di 

desa Karangrejo hanya 2 dusun yang pengambilan sampahnya 

sudah berjalan sedangkan desa lainnya belum terlaksana dan 

tidak berjalan karena itu kami mengadakan sosialisasi supaya 

saling sharing antar dusun. 

Program keempat yaitu, lomba cerdas cermat dan mewarnai, 

menurut saya di saat pandemi saat ini anak-anak sekarang jadi 

malas untuk belajar dengan adanya lomba anak" menjadi tidak 

bosan untuk belajar dan lebih semangat lagi. 

Kegiatan yang paling berkesan menurut saya disaat lomba 

bersama anak-anak, yang mana sangat antusias saat mengikuti 

lomba dan semangat, karena sudah lama tidak bersekolah jadi 

rindu saat- saat sekolah. Kegiatan sekolah menjadi kurang efektif 

dan semangat belajar terhadap anak TK dan SD menjadi 

menurun. Menurut saya lomba itu yang sangat berkesan karena 

kami melakukan kegiatan ini bersama-bersama dengan 17 

anggota kelompok 73. 

 

3.16. 42 HARI YANG BERKESAN 

Oleh : Oktaviani Orsy 

 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pedidikan 

dengan cara memberikan pegalaman belajar kepada mahasiswa 

untuk hidup di tengah-tengah masyarakat dan secara langsung 
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mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah 

kemasyarakatan. 

KKN yang kami lakukan kali ini tentunya sangat berbeda dengan 

KKN pada tahun-tahun sebelumnya. Hal yang menjadikan 

berbeda adalah kami melakukan kegiatan KKN ini 

yaitu pada masa pandemi Covid-19, sehingga kebanyakan dari 

kami harus melakukan kegiatan KKN ini di desa sendiri, seperti 

halnya kami yang melakukan kegiatan ini di desa Karangrejo 

kecamatan Gempol – Pasuruan. Akan tetapi, hal tersebut tidak 

menyurutkan semangat kelompok kami untuk melakukan 

kegiatan. Tujuan dilaksanakannya kegiatan KKN sendiri adalah 

untuk mengabdi kepada masyarakat. Dalam menjalankan 

kegiatan ini mahasiswa akan mengabdikan ilmu-ilmu yang telah 

mereka dapatkan di bangku kuliah kepada masyarakat desa. 

Program yang kami lakukan dalam KKN ini cukup bervariasi 

dimulai dari kegiatan kerja bakti, menanam hydroponic, mengaji, 

sosialisasi, serta kegiatan lomba cerdas cermat dan mewarnai. 

Kegiatan yang menurut saya paling berkesan adalah lomba cerdas 

cermat dan mewarnai yang dilakukan setiap minggu pada hari 

sabtu di empat dusun yakni dusun Bangkok, Kuwung, Janti, dan 

Sangglud. Hal yang paling mengesankan adalah ketika bertemu 

dengan anak-anak yang sangat antuis sekali dalam mengikuti 

lomba. Adanya pandemi pun tidak menyurutkan semangat 

mereka untuk tetap belajar, hal itulah yang membuat saya sangat 

terkesan. Selain itu, dari adanya KKN ini saya dapat belajar akan 

banyak hal. Dimulai dari kebersamaan, kekeluargaan, dan 

kerukunan. Dari KKN ini saya juga dapat mengasah kemampuan 

saya dalam mengabadikan momen dan menjadikan setiap momen 

tersebut menjadi kisah yang sangat berkesan. 
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3.17. PENGALAMAN TERINDAH 

Oleh : Imroatus Solihah 

 

Kesan saya mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

73nmendapatkan pengalaman banyak. Banyak program kerja kita 

laksanakan seperti program hidroponik yang dilaksanakan di 

balai desa dan mengadakan kegiatan lomba-lomba di beberapa 

desa di karangrejo untuk anak- anak mulai dari tingkatan TK dan 

sekolah dasar satu minggu sekali. Begitu pula dengan teman-

teman se KKN dari berbagai dusun dan ada pula dari beberapa 

luar desa Karangrejo. Banyak ilmu dari mereka karena pada saat 

pelaksanaan KKN mereka ada yang kulia dan mengerjakan tugas 

kita terkadang membantu. Berbagai macam karakter yang saya 

temui dari teman-teman KKN. 

Pesan saya dari teman-teman KKN tetap menjaga kerukunan kita 

agar jalinan silaturahmi kita dapat terjalin seterusnya. Untuk 

Kepala Desa Karangrejo dan masyarakat sekitar terimakasih 

banyak telah menerima dan menyambut kita. Semoga kunjungan 

dari KKN 73 dapat mengubah perubahan desa menjadi lebih baik 

lagi 
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KESAN MASYARAKAT 
TERHADAP KKN UMSIDA 

4 
 

1.1. Kesan Kepala Desa Karangrejo Kec. Gempol Kab. 

Pasuruan 

Oleh : Mokhamad Jainul (Kepala Desa Karangrejo)  

 

Mokhamad Jainul, kelahiran 

Pasuruan, 17 Juli 1970 bertempat 

tinggal di Legupit Rt.03 Rw.15 desa 

Karangrejo kecamatan Gempol. 

Beliau dilantik pada tanggal tanggal 

27 desember 2017 menjadi Bapak 

kepala desa Karangrejo yang 

terhitung hingga saat ini sudah 

hampir kurang lebih 3,5 tahun. 

Beliau mengucapkan banyak 

terimakasih kepada Tim KKN yang 

sudah memilih desa Karangrejo 

sebagai tempat menjalankan KKN, Beliau mengharap dengan 

kehadiran teman-teman tim KKN-P 73 bisa memberikan 

masukan-masukan dan inovasi untuk desa Karangrejo, beliau 

juga melihat dengan adanya tim KKN-P 73 telah memberikan 

ilmu, tenaga dan ide untuk kemajuan desa Karangrejo serta 

mengevaluasi agar desa lebih maju dan sejahtera. 

Harapan beliau terhadap desa Karangrejo yakni semoga 

desa Karangrejo dapat menjadi contoh untuk desa lain karena 
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desa Karangrejo bisa menghasilkan produk dan karya-karya yang 

ada didesa Karangrejo karena dengan adanya satu produk atau 

satu karya bisa mengangkat drajat warga desa Karangrejo dan 

juga bisa meningkatkan penghasilan kualitas usaha-usaha desa 

Karangrejo. Kemajuan dan kemandirian desa itu beriringan 

dengan suatu jalannya roda ekonomi. 

Kedatangan KKN Pencerahan UMSIDA yang di sambut 

oleh Kepala Desa dan masyarakat desa Karangrejo pada 

umumnya. Dan selama kurang lebih 2 bulan lamanya KKN 

Pencerahan UMSIDA di Karangrejo dengan program kerja yang 

sangat membantu masyarakat. 

 

1.2.Kesan Ketua BPD Desa Karangrejo Kec. Gempol Kab. 

Pasuruan 

Oleh : Mokhammad Suud S.E, 

 

Beliau adalah ketua BPD yang 

beralamat di dusun Janti RT 02 

RW 07 desa Karangrejo 

kecamatan Gempol, Beliau 

menyambut baik adanya tim 

KKN-P 73 didesa Karangrejo, 

Selaku bapak BPD beliau juga 

ikut memantau jalannya 

kegiatan KKN. 

Kesan untuk tim KKN-P 73: 

Sangat bangga terhadap anak-anak KKN-P 73 karena dapat 

melaksanakan program kerja di desanya sendiri yaitu desa 

Karangrejo dengan baik. 
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1.3. Kesan Kepala Dusun Kuwung Kec. Gempol Kab. Pasuruan 

Oleh : Sunarto (Kepala Dusun Kuwung) 

 

Bapak Sunarto merupakan 

salah satu tokoh masyarakat di 

desa Karangrejo yang sangat 

berpengaruh di wilayah tersebut. 

Dia ditunjuk oleh masyarakat 

untuk menjabat sebagai kepala 

dusun di salah satu dusun yang 

berada di desa Karangrejo. Beliau 

lahir di Pasuruan pada tanggal 6 

Oktober 1976. Beliau menjabat 

sebagai kepala dusun di dusun 

Kuwung sejak tahun 2009. Tugas beliau yaitu membantu 

kepala desa, dalam pelaksanaan tugas nya di wilayahnya 

tersebut seperti, mendata warga yang tidak mampu, mendata 

korban yang terkena bencana misalnya banjir. Sebagai ketua 

dusun pak Sunarto memiliki peran yang cukup penting yaitu, 

membina ketentraman dan ketertiban serta melaksanakan 

upaya perlindungan masyarakat, mengawasi pelaksanaan 

pembangunan di wilayah kerjanya. 

Beliau menyambut kedatangan kami dengan ramah dan 

terbuka, beliau banyak  membantu kami selama kami 

berkegiatan di desa Karangrejo seperti, ikut membantu 

mengumpulkan warga masyarakat untuk datang ke setiap 

kegiatan yang akan kami laksanakan seperti, lomba cerdas 

cermat dan mewarnai, posyandu, dan menyediakan tempat 

untuk kami beristirahat setelah kegiatan KKN-P. 
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1.4. Kesan Kepala Dusun Bangkok Kec. Gempol Kab. 

Pasuruan 

Oleh : Ari Kurniawan, S.T. (Kepala Dusun Bangkok) 

 

Beliau adalah bapak kepala dusun 

Bangkok, beliau telah menjabat 

sebagai bapak kepala dusun selama 

3 tahun, beliau terpilih menjadi 

bapak kepala dusun melalui sistem 

tes yang dilakukan oleh pihak desa 

Karangrejo. 

Beliau juga merupakan salah satu 

bapak kasun yang menerima tim 

KKN-P 73 dengan baik dan ramah. 

Beliau mengucapkan banyak 

terima kasih karena tim KKN-P 73 telah mengadakan 

kegiatan lomba cerdas cermat & mewarnai di dusun Bangkok. 

menurut beliau kegiatan tersebut sangat membantu anak-anak 

di Dusun bangkok untuk selalu mengingat pembelajaran di 

sekolah di saat adanya pandemi covid-19 ini. Beliau juga 

mengatakan bahwa lomba yang diadakan tim KKN-P 73 

sangat bagus karena kegiatan tersebut terjun langsung ke 

masyarakat. Beliau juga berpesan kepada tim KKN-P 73 

bahwa pada hakikatnya mahasiswa itu belajar menimba ilmu, 

sehingga mereka harus bisa bermanfaat bagi masyarakat 

sekitar. Seperti istilah sejauh-jauhnya burung terbang mereka 

akan kembali kesangkarnya, begitu juga mahasiswa yang 

akan tetap kembali ke masyarakat. 
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1.5. Kesan Ketua Karang Taruna Dusun Janti Kec. Gempol 

Kab. Pasuruan 

Oleh : Mohammad Nur Huda, S.E. (Ketua Karang Taruna 

Dusun Janti) 

 

Mohammad Nur Huda, S.E 

merupakan ketua karang taruna 

dusun Janti,  Ia sebagai penggerak 

para remaja didusunnya untuk 

lebih peduli terhadap lingkungan. 

Ia dapat mengajak para remaja 

untuk semangat membuat serta 

menjalankan sistem pengolaan 

sampah didusun Janti yang sudah 

berjalan kurang lebih hampir 1,5th. 

Dengan sistem pengolan SDM yang baik program yang 

dijalankan karang taruna dusun janti bisa berjalan dengan 

baik dan memberi dampak yang besar bagi masyarakat. Tim 

KKN-P meneliti dan mengembangkan ilmu pengolaan 

sampah dengan bertukar fikiran bersama dan berbagi ilmu 

untuk dusun lain. 

Ia mengucapkan banyak terimakasih kepada tim KKN-P 73 

karena dapat membagi ilmu, memberi ide dan sharing 

bersama mengenai permasalahan terkait pengolaan sampah 

yang ada didesa Karangrejo. Dengan kegiatan ini memberikan 

dampak yang baik untuk masyarakat desa Karangrejo. 
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1.6. Kesan Masyarakat Dusun Janti  

Oleh : Ika Widya Astutik (Masyarakat Dusun Janti) 

 

Ika Widya Astutik adalah seorang 

ibu rumah tangga yang telah 

mengikuti sosialisasi pembuatan 

jamu bilimbih di dusun Janti desa 

Karangrejo Gempol Kabupaten 

Pasuruan. Beliau sangat senang 

telah mengikuti kegiatan 

sosialisasi pembuatan jamu yang 

diadakan tim KKN-P 73 karena 

selain ibu rumah tangga beliau 

memiliki toko dirumahnya , beliau terinspirasi untuk 

membuat jamu dari bilimbing wuluh yang merupakan SDA di 

desa Karangrejo untuk dijual ditokonya . Untuk tim KKN-P 

73 beliau mengucapkan banyak terimakasih karena sudah 

mengadakan kegiatan yang bermanfaat. 

 

1.7. Kesan Anak Dusun Bangkok 

Oleh : Davin Putra Setiawan (Anak Dusun Bangkok) 

 

Dia adalah salah satau peserta lomba cerdas 

cermat yang kami adakan di Dusun 

Bangkok. Dia merupakan peserta lomba 

cerdas cermat yang masih duduk di bangku 

kelas 6 sd. Dia juga salah satu dari sekian 
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anak yang sangat antusias terhadap lomba yang telah di 

adakan oleh tim KKN-P 73 

 

Kesan untuk tim KKN-P 73 : 

Lomba cerdas cermat yang diadakan tim KKN-P 73 sangat 

menyenangkan karena di Dusun Bangkok jarang sekali ada 

lomba seperti itu, dan lomba yang di adakan tim KKN-P 73 

sangat bermanfaat karena dapat menambah ilmu serta 

memotivasi dia dan anak-anak yang lain untuk terus semangat 

dalam belajar. 
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PENUTUP 
5 

 

5.1. Kesimpulan dan Saran 

Kami tim KKN-P 73 telah melaksanakan kegiatan dan 

observasi di desa Karangrejo, sehingga kami dapat mengambil 

beberapa kesimpulan yaitu : 

Kesuksesan tim KKN-P dalam melaksanakan kegiatan dan 

program kerja tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan dan kerja 

sama dari masyarakat di desa Karangrejo serta dukungan dari 

bapak Kepala Desa dan perangkat desa Karangrejo. 

Akibat dampak dari covid-19 anak-anak kurang belajar dengan 

efektif sehingga dengan adanya salah satu program dari tim 

KKN-P 73, anak-anak di desa Karangrejo dapat belajar dengan 

cara yang menyenangkan. 

Tim KKN-P dapat belajar kemandirian, solidaritas dan 

kerja sama antar tim sedangkan dalam masyarakat kami belajar 

bersikap ramah, sopan dan santun meskipun kepada orang yang 

tidak kami kenal. 

Secara tidak langsung kami belajar banyak hal dari 

program kerja dan kegiatan yang sudah kami buat untuk 

masyarakat, seperti posyandu. Tidak hanya kami yang 

mendapatkan pembelajaran, masyarakat di desa Karangrejo juga 

mendapatkan ilmu dari kami yaitu membuat JAMU BILIMBI, 

sehingga kami sama-sama mendapatkan keuntungan dari program 

kerja yang sudah kami buat. 
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Dari rangkaian kegiatan yang telah kami laksanakan di 

desa Karangrejo kami tim KKN-P 73 memiliki beberapa saran 

yaitu : 

Kami tim KKN-P berharap bahwa produk yang telah kami buat 

dapat diteruskan oleh pemerintah desa Karangrejo dan kami 

berharap pemerintah desa Karangrejo dapat menyalurkan kepada 

warga masyarakat sehingga produk yang kami buat dapat di kenal 

oleh masyarakat luas dan dapat menambah perekonomian warga 

di desa Karangrejo. 

Kami menyarankan kepada bapak kepala desa agar ada 

petugas yang merawat kembali tempat hidroponik agar tidak 

terbengkalai seperti sebelumnya dan meneruskan program 

hidroponik yang kami tanam di taman balai desa, hal ini berguna 

agar dana yang dibuat untuk pembuatan pipa hidroponik tidak 

terbuang sia- sia dan dengan merawat secara rutin dapat 

membantu perekonomian di desa Karangrejo karena hasil dari 

hidroponik dapat dijual atau dibagikan pada  masyarakat. 

Kami menyarankan kepada bapak kepala desa mengenai program 

sampah jalan agar dapat berjalan dan diterapkan kepada seluruh 

dusun, agar organisasi karang taruna dapat memiliki kegiatan 

aktif. 

 

5.2. Rekomendasi & Tindak Lanjut 

Rekomendasi yang dapat tim KKN-P 73 berikan kepada 

desa Karangrejo yaitu, mengelola SDA yang ada dan 

memanfaatkan peralatan dengan semaksimal mungkin. SDA yang 

ada di desa Karangrejo dapat dimanfaatkan dengan baik seperti 

produk yang sudah tim KKN-P buat, hal ini dapat membantu 

perekonomian warga di desa Karangrejo apalagi di masa pandemi 

seperti ini. Tidak hanya itu menerapkan sistem sampah jalan ke 
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semua dusun di desa Karangrejo juga merupakan hal yang perlu 

dilakukan. 

Permasalahan yang dapat ditindak lanjuti adalah perihal 

pemanfaatan SDA dengan maksimal dan kurangnya minat remaja 

untuk menjaga lingkungan sekitar. Maka dari itu sangat perlu 

sekali membangun mindset para pemuda untuk ikut dalam 

pengelolaan sampah jalan. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
L 

 

LOGBOOK KKN PENCERAHAN 2021 
No. Tanggal Nama PIC Durasi 

(Menit) 
Deskripsi Kegiatan 

1 22 Februari  Refly Dwi Antono 60 1. Persiapan Pembukaan KKN 
2. Penanaman Bibit Di Rockwool 

Untuk Media Apung 
2 23 Februari Semua Anggota 90 1. Pembukaan KKN Di Desa 

Karangrejo 
2. Serah Terima Penerjunan KKN-P 

Di Desa Karangrejo 
3 24 Februari Semua Anggota 120 1. Kerja Bakti Di Pasar Desa 

Bersama Ibu-Ibu KUB 
4 25 Februari Ella Lukmawati 180 1. Persiapan Hidroponik 

2. Membeli Alat Dan Bahan Untuk 
Hidroponik 
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3. Melubangi Rockwool 
4. Penyemaian 

5 26 Februari Agustria Ningsih 240 1. Persiapan Lomba  
2. Membeli Hadiah  
3. Mempersiapkan Konsumsi 
4. Membersihkan Balai Dusun 

6 27 Februari Anita Octaviana 120 1. Lomba Di Dusun Bangkok 
2. Motivasi Belajar Pada Anak-Anak 

7 1 Maret Semua Anggota 240 1. Survey UMKM Di Desa 
Karangrejo 

2. Menemukan UMKM Yang Ada Di 
Desa Karangrejo 

3. Menemukan SDA Yang Jarang 
Dimanfaatkan Oleh Masyarakat 
Di Desa Karangrejo 

8 3 Maret Semua Angggota 240 1. Pembersihan Media Instalasi 
Untuk Hidroponik 

2. Pengecekan Hidroponik Yang 
Sudah Dalam Tahap Penyemaian  

3. Pemindahan Tanam Di Media 
Apung 

9 4 Maret  Imroatus Solihah 
Oktaviani Orsy 

120 1. Pembagian Kelompok Mengajar 
Ngaji Di 2 TPQ 

2. Pembagian Brosur Lomba 
10 5 Maret  Dinda Irma Putriana 240 1. Persiapan Lomba  
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Revina Putri Islamiah 2. Membeli Hadiah Yang 
Dibutuhkan Untuk Lomba 

3. Membersihkan Balai Dusun 
11 6 Maret Ria Nova Lia 120 1. Lomba Di Dusun Kuwung  

2. Memotivasi Belajar Pada Anak-
Anak 

12 8 Maret Mulyani Rubiantari 
Refly Dwi Antono 

90 1. Posyandu Di Dusun Bangkok 
2. Mengaduk Nutrisi Hidroponik Di 

Media Apung 
13 9 Maret Dicky Dwi Setiawan 

Muhammad Syauqil ‘Ula Ar 
Romadlon 

90 1. Pemindahan Media Tanam 
Hidroponik 

2. Penambahan Nutrisi Di Media 
Apung Dan Media Instalasi 

14 10 Maret Karlina Surya Dewi  
Ella Lukmawati 

120 1. Pembuatan Jamu 
2. Pemanfaatan Tumbuhan 

Belimbing Wuluh 
3. Mengaduk Nutrisi Hidroponik Di 

Media Apung 
15 11 Maret Lidya Indah Lestari 

Ayu Prastiwi Wijanarko 
120 1. Kegiatan Mengaji  

2. Pembagian Brosur Lomba  
16 12 Maret Semua Anggota 180 1. Persiapan Lomba 

2. Perawatan Hidroponik 
17 13 Maret  Aminatus Sakdiyah 

Agustria Ningsih 
Refly Dwi Antono 

300 1. Lomba Di Dusun Janti  
2. Sosialisasi Jamu  
3. Hidroponik 
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 4. Sosialisasi System Pengolahan 
Google Drive  

18 15 Maret Dicky Dwi Setiawan 
Muhammad Syauqil ‘Ula Ar 
Romadlon 

120 1. Pembuatan Pamphlet 
2. Pembuatan Stiker Jamu  
3. Mengaduk Nutrisi Hidroponik Di 

Media Apung 
19 16 Maret Refly Dwi Antono 

Ella Lukmawati 
90 1. Penambahan Nutrisi Di Media 

Apung Dan Media Instalasi  
2. Mengaduk Nutisi Hidroponik 

20 17 Maret Agustria Ningsi 
Asri Widya Trisnani 
Refly Dwi Antono 

120 1. Pengecekan Hidroponik 
2. Pemasangan Pamphlet Di Setiap 

Dusun 
21 18 Maret Lidya Indah Lestari 

Refly Dwi Antono 
Agustria Ningsih 
Karlina Surya Dewi 

90 1. Mengajar Ngaji 
2. Pengecekan Hidroponik Di Media 

Instalasi 
3. Pembuatan Jamu 

22 19 Maret Karlina Surya Dewi 
Agustria Ningsih 

90 1. Pengecekan Hidroponik 
2. Mengaji Dan Membagikan Brosur 

23 20 Maret Refly Dwi Antono  120 1. Lomba Di Dusun Sangglud 
2. Memotivasi Belajar Anak-Anak 

24 22 Maret Imroatus Solihah 
Ayu Prastiwi Wijanarko 

150 1. Membuat Kripik Kangkung 
2. Memanfaatkan Hasil Hidroponik 

25 23 Maret Ria Nova Lia 
Ella Lukmawati 

150 1. Membuat Pudding Selada Air  
2. Memanfaatkan Hasil Hidroponik 

26 24 Maret Agustria Ningsih 150 1. Pembuatan Permen Papaya 
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Karlina Surya Dewi 2. Pembuatan Jamu 
27 25 Maret Ella Lukmawati 90 1. Pengecekan Hidroponik 
28 27 Maret Semua Anggota 45 1. Kunjungan Pemonev 

2. Pengenalan Produk Jamu Kepada 
Pemonev 

29 29 Maret Refly Dwi Antono 
Karlina Surya Dewi 
Lidya Indah Lestri 
Oktaviani Orsy 
Ella Lukmawati 

120 1. Mengenalkan Produk Kepada 
Ibu-Ibu KUB  

30 30 Maret  Dicky Dwi Setiawan 
Oktaviani Orsy 

240 1. Penyelesaian Pembuatan Video 

31 31 Maret Ayu Prastiwi Wijanarko 
Aminatus Sakdiyah 
Mulyani Rubiantari 

240 1. Penyelesaian Luaran Buku 

32 1 April Dicky Dwi Setiawan 
Oktaviani Orsy 
Ayu Prastiwi Wijanarko 
Aminatus Sakdiyah 
Mulyani Rubiantari 
Agustria Ningsih 

300 1. Finishing Luaran Buku Dan Video 

33 2 April Semua Anggota 240 1. Persiapan Penutupan KKN-P Di 
Balai Desa Karangrejo 

34 3 April Semua Anggota 300 1. Penutupan KKN-P Di Desa 
Karangrejo 
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DAFTAR HADIR MAHASISWA KKN KELOMPOK 73 
 

No. NIM Nama 22 23 24 25 26 27 1 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

1 182030100068 MULYANI RUBIANTARI v v v v v v v v v v v v v v v v v 

2 181020200074 DICKY DWI SETIAWAN v v v v v v v v v v v v v v v v v 

3 181080200251 MUHAMMAD SYAUQIL 
'ULA  AR ROMADLO 

v v v v v v v v v v v v v v v v v 

4 182022000062 REVINA PUTRI ISLAMIAH v v v v v v v v v v v v v v v v v 

5 182030100007 OKTAVIANI ORSY v v v v v v v v v v v v v v v v v 

6 182010200040 AMINATUS SAKDIYAH v v v I v v v v v v v v v v v v v 

7 182010200060 ELLA LUKMAWATI v v v v v v v v v v v v v v v v v 

8 182010200201 REFLY DWI ANTONO v v v v v v v v v v v v v v v v v 

9 182010200334 ANITA OCTAVIANA v v v v v v v v v v v v v v v v v 

10 182010200357 RIA NOVALIA v v v v v v v v v v v v v v v v v 

11 182010300195 AGUSTRIA NINGSIH v v v v v v v v v v v v v v v v v 

12 182010300223 DINDA IRMA PUTRIANA v v v v v v v v v v v v v v v v v 

13 188620600070 IMROATUS SHOLIHAH v v v v v v v v v v v v v v v v v 

14 186120600034 LIDYA INDAH LESTARI v v v v v v v v v v v v v v v v v 

15 182010300264 KARLINA SURYA DEWI v v v v v v v v v v v v v v v v v 

16 172040100052 ASRI WIDYA TRISNANI v v v v v v v v v v v v v v v v v 

17 188620600071 AYU PRASTIWI 
WIJANARKO 

v v v v v v v v v v v v v v v v v 
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No. NIM Nama 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 27 28 29 30 31 1 2 3 

1 182030100068 MULYANI RUBIANTARI v v v v v v I v v v v v v v v v v v 

2 181020200074 DICKY DWI SETIAWAN v v v v v v I v v v v v v v v v v v 

3 181080200251 MUHAMMAD SYAUQIL 
'ULA  AR ROMADLO 

v v v v v v v v v v v v v v v v v v 

4 182022000062 REVINA PUTRI ISLAMIAH v v v v v v v I v v v v v v v v v v 

5 182030100007 OKTAVIANI ORSY v v v v v v v S v v v v v v v v v v 

6 182010200040 AMINATUS SAKDIYAH v S v v v v v v v v v v v v v v v v 

7 182010200060 ELLA LUKMAWATI v v v v v v v v v v v v v v v v v v 

8 182010200201 REFLY DWI ANTONO v v v v v v v v v v v v v v v v v v 

9 182010200334 ANITA OCTAVIANA v v v v v v v v v v v v v v v v v v 

10 182010200357 RIA NOVALIA v I S I v v v v v v v v v v v v v v 

11 182010300195 AGUSTRIA NINGSIH v v v v v v v v v S v v v v v v v v 

12 182010300223 DINDA IRMA PUTRIANA v v v v I v v v v v v v v v v v v v 

13 188620600070 IMROATUS SHOLIHAH v v v v v v v v v S v v v v v v v v 

14 186120600034 LIDYA INDAH LESTARI v v v v v v v v v S v v v v v v v v 

15 182010300264 KARLINA SURYA DEWI v v v v v v v v v v v v v v v v v v 

16 172040100052 ASRI WIDYA TRISNANI v v v v v v v v v I v v v v v v v v 

17 188620600071 AYU PRASTIWI 
WIJANARKO 

v v v v v v v v v v v v v v v v v v 
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BIODATA PENULIS 
Dosen Pendamping Lapangan 

M.Abror,SP,.MM, dilahirkan di 

Sidoarjo pada tanggal 15 

November di tahun 1976, beliau 

adalah salah satu dosen di 

Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo  mendapatkan jabatan 

akademik di UMSIDA yaitu 

Asisten Ahli, beliau 

mendapatkan golongan atau 

pangkat IIIa/Penata Muda, ber 

alamatkan di Durungbedug Rt. 

13 Rw. 03 Candi Sidoarjo, 

beliau mendapatkan gelar 

sarjana di Universitan 

Muhammadiyah Sidoarjo di prodi agronomi di tahun 2004, dan 

beliau melanjutkan pasca sarjana di Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta di prodi Manajemen SDM lulus di tahun 2011, 

banyak sekali pengalaman mengajar beliau di prodi 

Agroteknologi salah satu mata kuliah yang beliau ajar yaitu 

kesuburan dan pemupukan di tahun akademik 2019 genap, ada 

beberapa pengalaman penelitian beliau di tahun 2017, 2018, 2019 

salah satu judul yang belaiu teliti yaitu Analisa kandungan 

antioksi dan vitamin C sayuran di Sidoarjo, beliau pernah 

menjabat sebagai Dekan di Fakultas Pertanian UMSIDA di tahun 

2014-2019.  
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BIODATA PENULIS 

Pendamping Pembekelan  

Nur Ravita Hanum,SE.,MA 

lahir di Surabaya pada tanggal 

26 Maret 1990, beliau lulus 

progam sarjana di tahun 2012 

di Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo jurusan Ekonomi 

prodi Akuntansi, lalu beliau 

melanjutkan progam pasca 

sarjana di Universitas 

Airlangga Surabaya 

mengambil Akuntansi beliau 

lulus di tahun 2017, beliau 

tinggal di Kemiri IndahBlok 

B1/1 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Pasuruan. Pengalaman 

mengajar beliau di UMSIDA tahun 2017-2019 menjadi Dosen 

Luar Biasa, kemudian di tahun 2019 sampai sekarang jabatan 

beliau adalah menjadi dosen tetap, banyak sekali pengalaman 

penelitian beliau salah satunya optimasi portofolio saham dengan 

menggunakan model Markowitz di Era Pandemi Covid 19. 
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BIODATA PENULIS 

Pemonev 

Detak Prapanca, SE.,MM 

lahir di Bankalan pada 

tanggal 15 Februari 1984, 

mata kuliah yang beliau ajar 

di Umsida yaitu Ekonomi 

Mikro, Akuntansi Biaya, 

Akuntansi Manajemen, 

Manajemen strategi, dan 

Perekonomian Indonesia, 

beliau melanjutkan 

Pendidikan sarjana di 

Universitas Muhammadiyah 

Malang mengambil jurusan Ilmu Ekonomi prodi Pembangunan 

beliau lulus pada tahun 2006, kemudian beliau melanjutkan 

progam pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Malang 

mengambil jurusan manajemen Akuntansi beliau lulus pada tahun 

2012. Beliau pernah menjadi pemakalah seminar ilmiah (oral 

presentasion), ada beberapa jurnal yang telah diterbitkan salah 

satunya strategi penguatan kinerja keuangan pada saham yang 

terdaftardalam index LQ 45 di tahun 2020, ada tugas tambahan 

beliau menjadi Sekertaris di prodi Manajemen di tahun 2019 

sapai sekarang, kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai 

managing editor JMBP pada pengabdian masyarakat di tahun 

2018-2019. 
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BIODATA PENULIS 

 

Nama saya Aminatus Sakdiyah , 

biasa dipanggil diyah, saya lahir 

di Pasuruan pada tanggal 23 

Februari tahun 2000. Saya 

bertempat tinggal di dusun Janti 

RT.01 RW.07 desa Karangrejo 

Kec. Gempol Kab. Pasuruan. 

Saya adalah mahasiswi dari 

Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo fakultas Hukum Bisnis 

dan Ilmu Sosial Prodi Manajemen. Saya adalah anak tunggal, dan 

beragama Islam. Saya hobi bersepeda sore hari, traveling bersama 

teman-teman, menonton film dan masih banyak lagi. Saya pernah 

mengikuti kontes Duta di Fakultas FEB UMSIDA dan masuk 

hingga 5 besar.  

Riwayat sekolah dasar  (SD) di SDN Karangrejo 2, Kemudian 

SMP di SMPN 1 Beji dan lanjut ke MAN 1 PASURUAN.  Saya 

bercita-cita menjadi manajer Keuangan di sebuah perusahaan 

maka dari itu saya memutuskan mengambil Manajemen 

Keuangan. 

Kesan saya mengikuti KKN ini yaitu bisa mendapatkan 

pengalaman yang berharga dan dapat memahami 17 karakter 

yang berbeda-beda. Semoga ilmu yang saya dapat selama 

mengikuti kegiatan KKN bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri 

dan orang-orang disekitar saya. Aamiin…..   
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BIODATA PENULIS 

 

Nama saya Ayu Prastiwi 

Wijanarko, biasa dipanggil Ayu. 

Saya lahir di Pasuruan pada 

tanggal 28 September 2000. 

Alamat tempat tinggal saya di 

Dusun Ngelawang RT 03 RW 

01 Desa Watukosek Kecamatan 

Gempol Kabupaten Pasuruan. 

Saya adalah anak kedua dari dua 

bersaudara. Saya memiliki 

kakak laki-laki yang terpaut usia cukup jauh dengan saya. Saya 

memiliki hobi mendengarkan music. Agama yang saya panut 

yaitu agama Islam. Saat ini saya menempuh jenjang S1 di 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dan tercatat sebagai 

mahasiswi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan (FPIP), 

dengan mengambil program studi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar (PGSD). 

Saya menempuh Pendidikan dasar di SDN Watukosek dan lulus 

pada tahun 2011/2012. Kemudian saya melanjutkan Pendidikan 

menengah pertama di SMPN 1 Gempol, lulus pada tahun 

2014/2015. Setelah saya lulus dari SMPN 1 Gempol, saya 

melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu SMA, saya 

bersekolah di SMA Walisongo Gempol dan lulus pada tahun 

2017/2018. Kemudian saya melanjutkan ke jenjang yang lebih 

tinggi yaitu Perguruan Tinggi. 

Kesan saya pada saat melakukan kegiatan KKN di desa 

Karangrejo yaitu saya mendapatkan beribu-ribu pelajaran yang 

sangat bermakna bagi saya, menemukan teman baru dan 
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menjalani kegiatan sehari-hari bersama-sama membuat saya dan 

teman-teman menjadi lebih dekat seperti keluarga. Pesan saya 

semoga sukses untuk kedepannya dan terus semangat. Semoga 

dengan berakhirnya KKN ini tidak berakhir pula tali silaturahmi 

diantara saya dan teman-teman. 
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BIODATA PENULIS 

 

Nama saya Agustria Ningsih, 

biasa dipanggil Tria. Saya lahir 

di Pasuruan tanggal 13 Agustus 

1999. Saya tinggal di Dusun 

Kuwung RT.001 RW.009, Desa 

Karangrejo, Kecamatan Gempol, 

Pasuruan. Saya adalah seorang 

mahasiswa di Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo Prodi 

S1 Akuntansi. Setiap hari saya 

mengendarai motor untuk mengikuti perkuliahan. Hobi saya 

adalah membaca buku. Agama yang saya panut adalah agama 

Islam. Dari kecil saya bercita-cita ingin menjadi seorang 

pengusaha sukses, sehingga terpilihlah Fakultas Bisnins Hukum 

dan Ilmu Sosial ini menjadi tempat menempuh Pendidikan saya 

di perkuliahan. 

Riwayat Sekolah Dasar (SD) saya di SDN Karangrejo III Tahun 

ajaran 2005 sampai 2011, setelah lulus saya melanjutkan ke 

jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 2 

Gempol Tahun ajaran 2011 sampai 2014, setelah lulus dari 

Sekolah Menengah Pertama saya melanjutkan Sekolah Menengah 

Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Pandaan Tahun ajaran 2014 

samapai 2017. Dan setelah lulus SMA saya melanjutkan bangku 

perkuliahan samapai saat ini. 

Kesan saya dalam KKN-P Kelompok 73 yaitu bisa mendapatkan 

keluarga baru, bisa mengetahui setiap karakter anggota 

kelompok, belajar hidup mandiri, dan bisa membantu serta 

memabur dengan masyarakat di Desa Karangrejo. Pesan saya 
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semoga setelah selesainya kegiatan KKN ini semua anggota 

KKN-P kelompok 73 tetap menjalin silaturrahmi dengan baik, 

komunikasi tetap berjalan dengan lancar dan pertemanan yang 

akan tetap terjalin. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih 

kepada semua anggota KKN-P kelompok 73 atas kerjasama dan 

kekompakan semua anggota dalam menjalankan semua program 

kerja KKN-P kellompok 73. Ada pepatah yang mengatakan “ 

Berjalan di kegelapan bersama teman lebih baik dari pada 

berjalan sendirian didalam terang.” – Helen Keller 
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BIODATA PENULIS 

 

Saya Mulyani Rubiantari,bisa 

dipanggil mulyani atau mbak 

mul, saya lahir di Mojokerto 

pada tanggal 25 Desember 1991, 

saya tinggal di dusun sekantong 

desa kunjorowesi RT.01 RW.01 

kecamatan Ngoro kabupaten 

Mojokerto, saya seorang 

mahasiswi di universitas 

muhammadiyah sidoarjo fakultas 

FPIP prodi Psikologi, saya anak kedua dari dua bersaudara dan 

beragama islam. Saya memiliki hobi mendengarkan musik dan 

lantunan ayat alquran, cita-cita saya ingin menjadi seorang 

consultan psikologi atau konselor. 

Saya lulusan MI Miftakhul Ulum Kunjorowesi, kemudian setelah 

lulus sekolah dasar saya melanjutkan ke MTSN Pandaan dan 

setelah lulus, saya melanjutkan ke SMA Walisongo Gempol 

Pasuruan, kemudian saya melanjutkan ke Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo. 

kesan saya selama mengikuti KKN-P 73 saya mendapat 

pengalaman berharga dengan teman baru dan longkungan 

baru.pesan saya yaitu 

"Tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke masa lalu dan 

memulai awal yang baru lagi. Tapi semua orang bisa memulai 

hari ini dan membuat akhir yang baru.” - Maria Robinson 
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BIODATA PENULIS 

 

Saya Ella Lukmawati, biasa 

dipanggil Ella, saya lahir di 

Pasuruan pada tanggal 24 Mei 

2000. Saya tinggal di dusun 

Karangrejo Rt. 05 Rw. 12 Desa 

Karangrejo Kec. Gempol 

Kab.Pasuruan. saya seorang 

mahasiswi dari Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo 

Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu 

Sosial Prodi Manajemen. Saya anak pertama dari tiga bersaudara 

dan beragama Islam. saya mempunyai hobi menggambar, 

menonton drakor dan lain sebagainya. Cita-cita saya menjadi 

manajer keuangan maka dari itu saya waktu penjurusan 

mengambil konsentrasi keuangan. 

Riwayat sekolah dasar (SD) di SDN Ngerong 1, kemudian setelah 

saya lulus sekolah dasar saya melanjutkan di SMPN 2 Gempol 

dan lanjut ke SMAN 1 Purwosari. Lalu saya melanjutkan ke 

perguruan tinggi yaitu di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 

Kesan saya selama mengikuti KKN yaitu saya mendapatkan 

pengalaman yang belum saya dapat sebelumnya. Mulai dari 

mendapatkan teman baru dengan karater yang berbeda-beda 

kemudian beradaptasi dengan lingkungan baru. Selain itu saya 

juga mendapatkan momen-momen suka dan duka, intinya KKN 

ini sangat asikkk. 
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BIODATA PENULIS 

 

 

Nama saya Oktaviani Orsy, bisa 

dipanggil Okta. Saat ini umur 

saya 22 tahun, saya lahir pada 

tanggal 21 Oktober 1998 di 

kabupaten Pasuruan. Alamat 

rumah saya di Dusun Pakem RT 

02 / RW 05 Desa Bulusari 

Kecamatan Gempol Kabupaten 

Pasuruan. Kesibukan saya saat 

ini adalah sebagai seorang 

mahasiswa semester 6 di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 

prodi yang saya ambil adalah Psikologi. 

Saya terlahir dikeluarga muslim, agama yang saya anut adalah 

Islam. Saya merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Hobi 

saya adalah fotografi dan videografi. 

Apabila memiliki waktu senggang, saya seringkali mengambil 

beberapa video dan foto dan kemudian mengeditnya. Hal itu 

biasa saya lakukan hanya untuk mengisi kekosongan. Cita-cita 

saya adalah menjadi seorang Guru BK, karena saya ingin dekat 

dengan siswa serta ingin mengurangi persepsi buruk siswa 

terhadap Guru BK, yang mengatakan bahwa Guru BK 

menakutkan. 

Riwayat Sekolah Dasar (SD) saya di SDN Jeruk Purut 2 angkatan 

tahun 2010. Kemudian pada tahun 2010 saya melanjutkan 

pendidikan saya di MTs Nurul Huda Bulusari dan lulus pada 

tahun 2013. Pada saat SMA saya bersekolah di SMA Ma’arif NU 

Pandaan, lulus pada tahun 2016. Setelah lulus sekolah tahun 
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2016, saya kemudian melanjutkan ke salah satu lembaga 

pendidikan penerbangan di Surabaya selama 7 bulan. Saya juga 

sempat OJT (On The Job Training) sebagai Costumer Service di 

Kantor Cabang Sriwijaya Air Surabaya selama 2 bulan. 

Kemudian pada akhir tahun 2017 saya sempat bekerja di salah 

satu kedai sebagai kasir selama kurang lebih 2,5 bulan dan 

berhenti ketika saya ingin melanjutkan kuliah. 

Kesan Saya selama KKN ini adalah saya dapat memperoleh 

banyak sekali pengalaman. Mulai dari mendapatkan keluarga 

baru, belajar tentang arti kebersamaan, kerukunan, dan kesabaran 

apabila terjadi perbedaan pendapat antar anggota. Pesan saya 

terhadap kelompok 73 adalah tetap semangat dan tetap menjalin 

silaturahmi. 
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BIODATA PENULIS 

 

Nama saya Karlina Surya Dewi, 

biasa dipanggil Karlina atau Lina. 

Saya lahir di Blitar pada tanggal 

28 Desember 1998. Alamat 

rumah saya ada di Jl. Kolam 

Lama RT.003/RW.002 Desa 

Watukosek, Kecamatan Gempol, 

Kabupaten Pasuruan. Saya 

berkuliah di Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo 

Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial mengambil Prodi 

Akuntansi. Hobi yang saya miliki adalah membaca dan memasak. 

Agama yang saya adalah agama Islam. Saya anak kedua dari dua 

bersaudara (memiliki kakak perempuan). Waktu kecil cita-cita 

saya ingin menjadi guru, karena saya suka dengan angka dan 

hitungan sehingga saya memutuskan untuk mengambil kuliah di 

jurusan Akuntansi. 

Riwayat Sekolah Dasar (SD) saya di SDN Watukosek Tahun 

Ajaran 2005 sampai 2011, kemudian setelah lulus dari sekolah 

dasar saya melanjutkan ke Sekolah menengah Pertama (SMP) di 

SMP Negeri 1 Gempol Tahun Ajaran 2011 sampai 2014, lalu 

lulus dari sekolah menengah pertama saya melanjutkan ke 

Sekolah menengah Atas (SMA) di MAN Bangil Tahun Ajaran 

2014 sampai 2017. Setelah lulus SMA saya daftar kuliah, ikatan 

dinas, cpns tetapi tidak beruntung. Akhirnya saya bekerja di CV. 

Unatama sebagai admin selama kurang lebih 2 tahun. Ditahun 

pertama saya berkerja, saya mendaftar kuliah di Universitas 

Muhammdiyah Sidoarjo untuk melanjutkan pendidikan. Dan 
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pada akhirnya saya berhenti bekerja dan hanya melanjtukan 

kuliah sampai sekarang. 

Kesan saya dalam mengikuti KKN yaitu saya bisa mendapat 

teman baru yang sangat aktif dan menyenangkan. Disini saya 

mendapat banyak pengalaman baru bersama tim baru. Pesan saya 

semoga kita tetap terus mengingatkan kebaikan, meningkatkan 

kreatifitas dan produktifitas. Dan yang pasti semoga kita semua 

tetap berkomunikasi dan menjalin silaturahmi dengan baik. 
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BIODATA PENULIS 

 

Nama saya Dinda Irma Putriana, 

biasa dipanggil Dinda. Saya lahir 

di Pasuruan pada tanggal 28 

Maret 2000. Saat ini saya tinggal 

di Dusun Bangkok, Desa 

Karangrejo, Kecamatan Gempol, 

Kabupaten Pasuruan. Saya anak 

kedua dari 2 bersaudara. Saya 

tipe anak yang mudah bergaul 

jika bertemu dengan orang baru 

dan suka bercanda. Saya memiliki keluarga yang sangat 

sederhana dan harmonis. Ayahku seorang wirausaha, sedangkan 

ibuku adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta. 

Sejak kecil, orang tuaku selalu menasehati agar rajin menjalankan 

ibadah, selalu bersikap 

jujur serta menghormati dan menghargai orang lain. Saya 

menempuh pendidikan TK di TK PKK II, setelah lulus 

melanjutkan pendidikan yang lokasinya cukup dekat dari rumah 

yaitu di SDN Karangrejo III. Selama 6 tahun saya mencari ilmu 

di SDN tersebut. Dan pada akhirnya saya lulus, lalu menempuh 

pendidikan menengah pertama di SMP Bhayangkari 07 Porong 

yang lokasinya cukup jauh dari rumah. Kemudian menempuh 

pendidikan menengah atas di SMAN 1 Pandaan dengan jurusan 

IPA dan mengikuti salah satu ekstrakulikuler yang ada. Di SMA 

saya menemukan hal hal baru yang belum pernah saya temui, 

dimana solidaritas, persahabatan bisa dijalin sangat akrab. Setelah 

lulus dari SMA saya ingin masuk ke Universitas Negeri, namun 

Allah berkehendak lain, akhirnya saya memilih melanjutkan 
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pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan 

mengambil prodi Akuntansi. Jangan beranggapan Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo sebagai pelarian karena tidak masuk ke 

Universitas Negeri, sebab bagi saya jika sudah serius dan niat 

mencari ilmu, maka tidak akan kalah dengan kualitas mahasiswa 

Universitas Negeri. Dikarenakan SMA berasal dari jurusan IPA, 

maka banyak yang bertanya dengan prodi Akuntansi yang saya 

ambil. Sebenarnya kalau SMA dengan jurusan IPA lalu 

mengambil prodi Akuntansi itu tidak jadi masalah, sebab ada 

banyak angka, hitungan serta ada analisis yang dikerjakan oleh 

mahasiswa prodi Akuntansi. Semua itu cukup dikenal untuk anak 

jurusan IPA. Salah satu alasan saya memilih prodi Akuntansi 

yaitu karena akuntansi dapat diterapkan pada dunia nyata. 

Dengan menguasai ilmu akuntansi, nantinya kalau terjun ke dunia 

wirausaha sudah memiliki bekal yang cukup untuk memanajemen 

suatu usaha. Sebab akuntansi adalah suatu hal yang penting 

dalam memahami proses kerja suatu bisnis. Saya berharap 

dengan segala kesempatan dan karunia yang Allah berikan serta 

restu orang tua, semoga kedepannya  bisa membawa perubahan 

yang lebih baik untuk kehidupan saya. 
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BIODATA PENULIS 

 

Nama saya Imroatus Solihah, 

biasa dipanggil Iim. Saya lahir di 

Pasuruan pada tanggal 17 

November 1999. Alamat rumah 

saya ada di Dusun Karang 

Bangkal RT 05/05 Desa 

Karangrejo Kecamatan Gemppol 

Kabupaten Pasuruan. Saya 

berkulia di Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo 

mengambil Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya kulia 

pergi pulang atau tidak kos di sekitar kampus. Hoby saya yaitu 

bersepeda dan bernyanyi, agama yang saya panut adalah agama 

Islam. Saya anak kedua dari dua bersaudara (memiliki kakak 

perempuan) alumni Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

(UMSIDA) prodi 

Psikologi tahun 2014. Waktu kecil cita-cita saya ingin menjadi 

Guru, dengan demikian saya mengambil jurusan Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar (PGSD). 

Riwayat Sekolah Dsar (SD) saya di SDN Karangrejo II Tahun 

ajaran 2011, kemudia setelah  lulus dari Sekolah Dasarcsaya 

melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 

Beji Tahun ajaran 2015, lalu setelah lulus Sekolah Menengah 

Pertama saya melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di 

SMAN 1 Purwosari Tahun ajaran 2018. Setelah lulus SMA saya 

melanjutkan kulia di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

sampai sekarang. Selama sekolah saya juga bekerja mengajar di 

salah satu Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) di daerah rumah 
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saya yaitu TPQ Al-Imaroh sudah berjalan hampi 1 tahun. Selain 

mengajar TPQ kegiatan dirumah mengikuti organisasi yang ada 

di daerah rumah saya ditingkat Desa dan di tingkat kabupaten. 

Kesan saya dalam mengikuti KKN yaitu menambah pengalaman, 

ilmu dan mendapatkan keluarga baru yang. Pesan saya semoga 

kekeluargaan ini tetap berjalan sampai akhir khayat dan tetap 

menjalin silaturrahmi. 
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BIODATA PENULIS 

 

Nama saya Ria Novalia, biasanya 

orang-orang di rumah memanggil 

saya Nova sedangkan teman-

teman memanggil saya Ria. Saya 

lahir di Pasuruan pada tanggal 09 

Mei 1998, alamat rumah saya ada 

di Dusun Kuwung RT.01/RW.09 

Desa Karangrejo Kecamatan 

Gempol Kabupaten Pasuruan. 

Riwayat Sekolah Dasar (SD) 

saya di SDN Karangrejo 3 tahun ajaran 2004 sampai 2010, 

kemudian setelah dari Sekolah Dasar saya melanjutkan Sekolah 

Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Gempol tahun ajaran 2010 

sampai 2013, setelah lulus dari Sekolah Menengah Pertama saya 

melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Ma’arif NU 

Pandaan tahun ajaran 2013 sampai 2016. Saya berkuliah di 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo mengambil pendidikan S1 

Manajemen. Agama yang saya anut adalah Islam, saya anak 

pertama 

lebih tepatnya saya anak tunggal. Waktu kecil cita-cita saya 

menjadi seorang pramugari dan cita- cita saya masih bertahan 

hingga saya dewasa. Pada akhirnya saya mengambil pendidikan 

di salah satu pendidikan penerbangan, hingga saya bisa menjadi 

groundstaff di salah satu maskapai penerbangan tetapi itu hanya 

bertahan di waktu yang singkat hingga pada akhirnya saya 

memutuskan mengambil pendidikan lagi di Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo dengan tujuan terjun ke dunia industry. 
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Kesan yang dapat saya selama menjalankan KKN di waktu yang 

singkat ini banyak mendapat pengalaman tentang setiap karakter 

teman, pesan yang dapat saya sampaikan saling perbanyak 

komunikasi dan bersikap transparan ke anggota kelompok, karena 

apa yang kita lakukan bersama harus diketahui bersama itu yang 

dinamakan kelompok. 
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BIODATA PENULIS 

 

Nama saya Revina Putri 

Islamiah, lahir di Kota Pasuruan 

pada tanggal 06 September 1999. 

Saya tinggal di Dusun Sukci RT. 

03 RW. 03 Desa Bulusari 

Kecamatan Gempol Kabupaten 

Pasuruan, agama yang saya anut 

agama islam. Pendidikan yang 

saya tempuh yaitu S1 Ilmu 

Komunikasi di Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo. Saya mengambil jurusan Ilmu 

Komunikasi supaya bisa mengekspresikan hasil foto saya 

menjadi lebih berwarna dan saya ingin bisa seperti ayah dapat 

berbicara didepan banyak orang (publik speaking). Riwayat 

pendidikan yang saya tempuh yaitu, saya pernah belajar di SDN 

Kejapanan 1 dan lulus di SDN Kejapanan 1 pada tahun 2012, saat 

SMP saya belajar di SMPN 1 Gempol dan lulus di SMPN 1 

Gempol Pada tahun 2015, kemudian pada saat SMK saya Belajar 

di SMKN 1 Gempol dan lulus pada tahun 2018. 

Kesan dan Pesan yang saya dapatkan selama mengikuti kegiatan 

KKN-P yang diselenggarakan oleh UMSIDA yaitu saya bisa 

belajar dan mendapat pengalaman baru meskipun KKN tahun ini 

dilaksakan sesuai tempat tinggal masing-masing dan tidak dapat 

dilakukan di luar kabupaten tetapi saya senang bisa mendapat 

teman baru yang tadinya dari tetangga desa tidak tahu sekarang 

menjadi tahu, ternyata di Desa Karangrejo banyak yang kuliah di 

UMSIDA. Saya menjadi tahu bagaimana kita bermasyarakat 

dengan warga, bersosialisasi dan membangun kerjasama yang 
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baik terhadap lingkungan masyarakat. Pesan yang saya 

sampaikan yaitu terimakasih atas kerjasamanya kepada teman-

teman dari kelompok 73 Desa Karangrejo. Terimakasih juga 

kepada Bapak Kepala Desa Karangrejo telah banyak membantu 

kami selama kegiatan KKN-P di Desa Karangrejo dan kepada 

warga yang sudah ikut serta membantu melancarkan kegiatan di 

Desa Karangrejo terimakasih jangan lupakan kami tetap 

bersilaturahmi dan saling membantu sesama Desa. 
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BIODATA PENULIS 

 

Nama saya Asri Widya Trisnani 

lahir di Pasuruan 31 Mei 1999, 

saya tinggal di Desa Watukosek, 

Kecamatan Gempol, Kabupaten 

Pasuruan Jawa Timur, anak 

Pertama dari 2 bersaudara, hobi 

saya nonton bioskop, jalan-jalan 

dan makan tapi meskipun suka 

makan tapi gak gemuk-gemuk. 

Saya bersekolah dasar di SDN 

Watukosek, SMP di SMPN 1 Gempol, SMA di SMA Kemala 

Bhayangkari Porong dan Pendidikan Sarjana Fakultas Hukum di 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 

Kesan saya dalam mengikuti KKN : banyak pengalaman yang 

saya dapat,teman baru ,arti kesabaran dan menahan ego masing-

masing karena tidak mudah hidup bersama dengan sifat dan 

karakter yang berbeda-beda, 

Terimakasih untuk teman-teman ku kelompok kkn 73 yang telah 

bekerja sama dengan baik,dan kompak selama ini,tanpa kerja 

sama kalian kkn ini tidak akan berjalan dengan lancar. 
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BIODATA PENULIS 

 

Nama saya Lidya Indah Lestari, 

teman-teman biasanya 

memanggil saya Lidya. Saya 

lahir di Kabupaten Pasuruan di 

Tanggal 02 Mei Tahun 1999, 

saya anak pertama dari 3 

bersaudara. rumah saya di JL KH 

Adnan Desa Watukosek 

Kecamatan Gempol Kabupaten 

Pasuruan, saat ini saya sedang 

menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo, saya mengambil jurusan Perbankan Syariah yang 

berada di Fakultas Agama Islam. 

Riwayat sekolah mulai dari sekolah dasar saya bersekolah di 

SDN Watukosek kemudian lulus di tahun 2011, kemudian saya 

memtuskan untuk pergi ke pesantren untuk menimba ilmu agama 

dan di samping itu saya juga bersekolah di MTS AL-MAARIF 01 

Singosari Malang sampai pada tahun 2013 kemudian saya 

melanjutkan sekolah di MA AL-MAARIF Singosari Malang 

sampai tahun 2017, setelah lulus dari bangku Madrasah Aliyah 

saya tidak langsung melanjutkan kuliah karna ada beberapa hal, 

dan di tahun 2018 lah saya melanjutkan kuliah di Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo dan memutuskan untuk memilih prodi 

Perbankan Syariah.  

Kesan saya selama mengikuti KKN-Pencerahan yaitu untuk bisa 

mendapatkan pengalam baru dan juga teman yang baru. Pesan 

saya semoga tetap terus semangat untuk bisa mencapai tujuan 
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yang diinginkan dan jangan menyerah untuk menjadi orang baik 

dan tetap menjalin silaturahmi.
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BIODATA PENULIS 

 

Perkenalkan nama saya Anita 

Octaviana , sering dipanggil 

Anita. Saya lahir di Pasuruan 

tanggal 16 Oktober 1999. Saya 

bergubuk di Dusun Bangkok rt 

02 rw 10 Desa Karangrejo 

Kecamatan Gempol Kabupaten 

Pasuruan. Saya berkuliah di 

Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo mengambil jurusan 

prodi SI Manajemen. Untuk agama saya menganut Agama Islam. 

Sedangkan hobi saya adalah menulis. Saya anak kedua dari dua 

bersaudara (kakak laki-laki). 

Waktu kecil saya bercita-cita menjadi guru tiba-tiba waktu SMA 

saya berpikiran masuk di perkantoran, dan akhirnya saya lebih 

memilih untuk mengambil jurusan prodi Manajemen di 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 

Riwayat TK saya di TK PKK II KARANGREJO yang berada di 

dusun kuwung, pada tahun ajaran 2005-2006. Kemudian saya 

berlanjut SD di SDN KARANGREJO III yang berada di dusun 

bangkok, pada tahun ajaran 2007-2012. Kemudian saya berlanjut 

MTs (Madrasah Tsanawiyah) di MTs. Maarif NU Ngaban 

Tanggulangin Sidoarjo, pada tahun ajaran 2013-2015. Kemudian 

saya berlanjut ke MA (Madrasah Aliyah) di MA. KHA. WAHID 

HASYIM BANGIL yang dimana disitu ada pondok 

pesantrennya, pada tahun ajaran 2015-2018. Setelah itu saya 

lanjut kuliah di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, pada tahun 
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ajaran 2018-Sekarang. Setelah selesai kuliah saya mengajar ngaji 

di tempat dusun saya dan mengajar anak-anak les. 

Kesan saya dalam mengikuti KKN ini agar bisa mendapatkan 

ilmu yang bermanfaat, barokah dan mendapatkan ilmu-ilmu yang 

baru. Pesan saya semoga kita tetap menjalin tali silaturrahmi. 

perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tapi dari sebuah 

perpisahan kita dapat belajar apa arti SAHABAT. Lanjutkan 

perjuanganmu sahabat dan raihlah impianmu. Kesuksesan 

menunggumu. Selamat Jalan Kawanku. 
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BIODATA PENULIS 

 

Nama saya Refly Dwi Antono, 

biasa dipanggil Refly. Saya lahir 

di Pasuruan pada tanggal 18 

April 1999. Alamat rumah saya 

ada di Dusun Sangglud RT/02 

RW/01 Desa Karangrejo 

Kecamatan Gempol Kabupaten 

Pasuruan. Saya berkuliah di 

Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo mengambil Prodi S1 

Manajemen. Hobi yang saya miliki adalah dibidang olahraga 

yaitu bola voli. Agama yang saya Panut adalah agama islam. 

Saya anak ke dua dari tiga bersaudara (memiliki kakak 

perempuan dan adik perempuan).  

Riwayat Sekolah Dasar (SD) saya di SDN Karangrejo 1 Tahun 

ajaran 2005 sampai 2011, kemudian setelah lulus dari sekolah 

dasar saya melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di 

SMP PGRI Kepulungan Tahun ajaran 2011 sampai 2014, lalu 

saya setelah lulus dari sekolah menengah pertama saya 

melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMKN 1 

Gempol Tahun ajaran 2014 sampai 2017. Setelah lulus SMK saya 

bekerja sebagai seorang BARBER di SIXTEEN BARBER CO, di 

awal tahun 2018 saya memutuskan masuk ke dunia perkuliahan 

dan akhirnya saya bekerja sambil kuliah sampai sekarang. 

Kesan saya dalam mengikuti KKN adalah bisa mendapatkan ilmu 

baru serta mendapatkan pengalaman yang berharga yaitu 

berinteraksi dengan masyarakat dari berbagaimacam karakteristik 

dan profesi yang berbeda-beda, selain itu saya juga bisa 
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menerapkan ilmu yang saya pelajari semasa kuliah pada 

masyarakat. Pesan saya semoga talisilaturrahmi tetap terjaga 

dengan baik dan selalu kompak. 
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BIODATA PENULIS 

 

Nama saya Muhammad Syauqil 

'Ula Ar Romadlon, biasa 

dipanggil Syauqil atau Uqil. Saya 

lahir di Pasuruan pada tanggal 1 

Januari 2000. Alamat rumah di 

Dusun Blimbing RT 02 RW 10 

No 10 Desa Bulusari Kecamatan 

Gempol Kabupaten Pasuruan. 

Saya berkuliah di Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo 

mengambil Prodi S1 Informatika. Hobi yang saya miliki antara 

lain Mendengarkan Musik + Menyanyikannya, Bermain Game 

(Online+Offline) dan Menonton Film-Anime. 

Agama yang saya panut adalah Islam. Saya anak ketiga dari tiga 

bersaudara (memiliki 2 kakak perempuan). Sewaktu kecil cita-

cita saya ingin menjadi guru tetapi saya kuliah mengambil 

jurusan Informatika. 

Riwayat Pendidikan yaitu, Sekolah Dasar (SD) di SDN Bulusari I 

Tahun Ajaran 2006-2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di 

SMP Negeri 1 Gempol Tahun Ajaran 2012-2015, Sekolah 

Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Pandaan Tahun Ajaran 

2015-2018 dan sekarang masih melanjutkan perkuliahan sampai 

sekarang. 

Kesan saya dengan terlaksananya kegiatan KKN ini, membuat 

saya merasakan bagaimana rasanya langsung terjun ke 

masyarakat secara langsung seperti seorang agent lapangan. 

Selain itu, juga mendapatkan keluarga baru. Juga rasa 

kekeluargaan dan kerukunan meskipun beda jurusan. Pesan saya 
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semoga selalu menemukan kreatifitas dan inovasi yang tidak 

terduga-duga, tetap jalin komunikasi dan silaturrahmi. Waktu 

akan berlalu tanpa dirasa, setidaknya ini akan bermakna di waktu 

kedepan nanti saat mengenang momen kita. Dimana ada 

pertemuan, akan ada perpisahan. Itu peraturannya. Mungkin 

terdengar menyedihkan ataupun menyakitkan, tetapi percayalah, 

terkadang kita tidak akan pernah tahu makna sebenarnya dari 

sebuah momen sampai itu menjadi sebuah kenangan. 
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BIODATA PENULIS 

 

Nama saya Dicky Dwi Setiawan, 

biasa dipanggil Dicky. Saya lahir 

di Pasuruan pada tanggal 02 

Maret 1999. Alamat rumah saya 

ada di Dusun Jembrung 2 

RT.01/RW.09 Desa Bulusari 

Kecamatan Gempol Kabupaten 

Pasuruan. Kuliah saya di 

Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo mengambil Prodi Teknik Mesin. Saya masih tinggal 

bersama orang tua. Hobi saya adalah mengedit video dan desain 

di Photoshop yang saya pelajari di Internet. Agama yang saya 

panut adalah agama Islam. Saya anak kedua dari empat 

bersaudara (memiliki kakak perempuan dan adik Laki-laki 

kembar). Cita-cita saya waktu kecil ingin menjadi guru Teknik 

Mesin di SMK, dengan demikian saya mengmbil jurusan Teknik 

Mesin. 

Riwayat Sekolah Dasar (SD) saya di SDN Bulusari 1 Tahun 

ajaran 2005 – 2011, kemudian setelah lulus dari sekolah dasar 

saya melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP 

Negeri 2 Gempol Tahun ajaran 2011 – 2014, lalu setelah lulus 

dari sekolah menengah pertama saya melanjutkan ke Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Negeri 1 Gempol jurusan 

Teknik Mesin Tahun ajaran 2014 – 2017. Setelah lulus dari SMK 

saya bekerja di PT BERNOFARM pabrik farmasi bagian packing 

selama 4 Tahun. Setelah itu saya berhenti bekerja dan fokus ke 

perkuliahan sampai sekarang. 
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Kesan saya dalam mengikuti KKN yaitu bisa belajar hal baru 

dengan orang baru di KKN ini. Pesan saya tetap semangat dalam 

menemukan ide yang kreatif dan tetap kompak.  
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