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Abstract:
This assistance aims to develop the economic sector of
MSMEs in Kutorejo Kec. Kertosono village of nganjuk
regency through the KPM-IK STAI Miftahul'ula
Kertosono Nganjuk program. The methods in this study
use the Asset Based Community Developmet (ABCD)
approach or asset-based community empowerment
approach. Through this Asset Based Community
Development (ABCD) approach can continuously form
community independence in increasing income so as to
improve their well-being. The development of MSMEs is
carried out through the Online Market and is proven to
have a positive impact with the increasing turnover of
income from MSMEs "Convection Yoris".

PENDAHULUAN
Kuliah Pengabdian Masyarakat merupakan bentuk penerapan dan
pengembangan ilmu dan teknologi yang dilaksanakan di luar kampus dengan batas
waktu yang ditentukan(Syardiansah, 2019; Wahyunengseh, 2020). Pengabdian kepada
masyarakat sebagai salah satu bentuk piliar Tri Dharma Perguruan Tinggi memiliki dua
fungsi utama. Pertama, sebagai media diseminasi ilmu pengetahunan, teknologi, dan
seni yang menjadi core kajiannya dalam praktik atau kerja nyata di masyarakat. Kedua,
sebagai wahana untuk melakukan riset atas beberapa problem yang muncul di
masyarakat untuk dicarikan solusi(Marlina et al., 2020). Kuliah Pengabdian Masyarakat
(KPM) sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh
perguruan tinggi harus mampu melaksanakan dua fungsi tersebut. Artinya, kegiatan
KPM harus mampu mendarmabaktikan pengetahunan dan keterampilan (kompetensi)
sesuai bidang keilmuan yang didalami di bangku kuliah kepada masyarakat dan
sekaligus menjadi uji validitas atas kompetensi yang telah dikuasai(Hidayati, 2017).
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Penyelenggaraan Kuliah Pengabdian Masyarakat tahun 2020 dihadapkan pada
situasi yang berbeda dengan kondisi sebelumnya. Pada tahun 2020 ini masyarakat
Indonesia bahkan di seluruh dunia dihadapkan pada kondisi pandemi Covid-19, maka
Lembaga Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) STAI
Miftahul Ula (STAIM) Nganjuk menyelenggarakan Kuliah Pengabdian Masyarkat (KPM)
berbasis dari rumah atau yang disebut Kuliah Pengabdian Masyarkat Terintegrasi
Kompetensi Dari Rumah (KPM-IK).
KPM-IK merupakan kegiatan yang berhubungan dengan berbagai disiplin ilmu
dan berkaitan dengan berbagai sektor pembangunan. Dengan demikian pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan interdisipliner dan lintas sektoral. Kegiatan dan
pengelolaan KKN dapat menjamin diperolehnya pengalaman belajar melakukan
kegiatan pembangunan masyarakat secara kongkrit yang bermanfaat bagi mahasiswa
dan masyarakat dimana mereka ditempatkan. Selain itu, kegiatan dan pengelolaan
KPM-IK diarahkan untuk menggali Potensi lokal atau aset desa agar mampu
dikembangkan lagi(Elgaputra et al., 2020; Haryani & Hidayat, 2020).
Program kegiatan KPM-IK bermaksud agar mampu mewujudkan dan
mensukseskan pembagunan nasional, terutama pembangunan dalam bidang ekonomi,
agama, mental spiritual, kesejahteraan sosial dan pendidikan dengan tidak melupakan
bidang yang lain kususnya dalam bidang UMKM di desa kutorejo kec. Kertosono.

METODE
Pada penelitian ini menggunakan pendekatan Asset Based Community
Developmet (ABCD) atau pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis asset.
Melalui pendekatan Pengembangan Masyarakat Berbasis Asset (Assets Based
Community Development/ABCD) ini secara berkelanjutan dapat membentuk
kemandirian masyarakat dalam meningkatkan pendapatan sehingga mingkatkan pula
kesejahteraannya(Evi Nurus Suroiyah & Sholihatul Atik Hikmawati, 2021).
Langkah penerapan pendekatan ABCD di awali dengan Mulai dari Aset dan
kekuatan yang dimiliki komunitas selanjutya Menggunakan aset untuk
mengembangkan potensi/peluang yang ada. Yang terpenting bukan pemetaan aset
tetapi bagaimana aset itu diorganisir dan dimobilisasi dan terakhir adalaah Mandiri dan
keberlanjutan(Tim, 2016).
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Gambar 1. Alur Kerangka Pikir Penelitian

HASIL DAN DISKUSI
Berdasarkan observasi dan wawancara di lokasi maka perumusan program dan
perencanaan program kegiatan KPM-IK di Desa Kutorejo kecamatan Kertosono
mencakup tiga tema kompetensi yakni Tema Kepedulian Covid 19, Ekonomi dan Bisnis
dan Pendidikan. Program kegiatan antara lain sebagai berikut :
Tema Kepedulian Covid 19
Seminar Penyuluhan Covid-19 Dan New Normal
Kegiatan Penyuluhan ini merupakan program yang disasarkan untuk masyarakat
Desa Kutorejo agar lebih memahami bagaimana seluk-beluk protokol Kesehatan selama
masa pandemik agar terhindar darai resiko tertular virus covid 19. Mengingat lokasi
Desa Kutorejo yang luas namun kita harus tetap melakukan/ mematuhi protokol
kesehatan, maka kami membatasi undangan yang hadir. Demi menjaga sosial distancing
tersebut, maka kami memutuskan untuk mengundang Ketua RT, ibu- ibu PKK, kaderkader desa serta perwakilan dari warga Desa Kutorejo. Dengan demikian kami berharap
ilmu dari penyuluhan dapat tersebar secara merata lewat agen- agen masyarakat tadi.
Pembagian masker untuk warga Desa Kutorejo
Pembagian masker ini bertujuan untuk membantu warga agar saling melindungi
dari resiko terpapar virus corona. Karena larangan mengumpulkan massa dalam jumlah
banyak jadi kami membagikan masker dengan cara datang langsung dari pintu ke pintu,
tentu dengan mematuhi protokol kesehatan. Karena warga Kutorejo yang berjumlah
lebih dari 1000 kepala keluarga menginggat terbatasnya masker dari kami, maka kami
fokus membagi di tempat-tempat yang kami anggap penting dan ramai contohnya di
dekat kantor desa, di RT.09 dan RT.10.
Praktik cuci tangan dan berjabat tangan di masa pandemi
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Program kegiatan ini ditujukan kepada peserta bimbel dengan harapan saat
mengikuti bimbel tetap melaksanakan protokol kesehatan yaitu dengan mencuci tangan
sebelum dan sesudah aktifitas, tetap jaga jarak dan tidak menyentuh bagian wajah
terlalu sering. Praktik ini dilaksanakan di Mushola RT.11 Desa Kutorejo dengan jumlah
15 anak. Kegiatan berlangsung pukul 11.00-12.00 WIB yang berjalan dengan lancar.
Tema Pendidikan
Bimbingan Belajar di rumah Kepala Desa Kutorejo
Program bimbingan belajar merupakan program bagi murid SD dan MI di Desa
Kutorejo untuk belajar bersama dengan maksud membantu proses pembelajaran daring
dan memberikan private learning dengan tujuan agar mampu membantu orang tua
dalam memantau proses pembelajaran online tersebut.
Program ini di sambut bahagia oleh para orang tua yang merasa diringankan
bebannya dalam mendampingi putra-putri mereka selama kami ada ditengah
masyarakat. Orang tua jadi lebih punya waktu untuk mengerjakan tanggung jawab
lainnya.
Untuk menghindari kerumunan kami menjadwalkan kegiatan bimbingan belajar
ini menjadi tiga sesi : Senin untuk kelas 1 dan 2, Selasa untuk kelas 3 dan 4 serta Rabu
untuk kelas 5 dan 6. Dalam melakukan kegiatan tersebut kita tentunya tidak lupa untuk
tetap menaati protokol kesehatan yang berupa membawa hand sanitizer , cuci tangan
sebelum masuk bimbel dan memakai masker/face shield.
Mengajar ibu-ibu dan anak-anak di Mushola
Program ini dilaksanakan di Mushola An Nur Desa Kutorejo jalan Kweni RT.11.
Kegiatan dilaksanakan setiap hari Senin dan Rabu pukul 15.30–17.00 WIB dengan
jumlah peserta 17 orang yang terdiri dari 12 orang ibu-ibu dan 5 orang anak. Kegiatan
ini di tujukan agar ibu-ibu di Desa Kutorejo dapat membaca Al Quran serta anak anak
dapat membaca dengan tartil.
Webinar Pendidikan “Inovasi Pembelajaran Daring Sekolah Dasar”
Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 19 Agustus 2020 pada pukul 14.00-15.30 WIB
lewat plat from zoom STAI Miftahul ‘Ula. Webinar ini bertujuan untuk membantu para
pengajar dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran daring dari mulai inovasi
pembelajaran daring agar anaka tidak kesulitan, agar orang tua tidak kuwalahan dan
diskusi tentang tantangan pembelajaran daring di era pandemi covid-19 ini.
Pemateri pertama diisi oleh ibu Yuni Masrifatin, M.A yang memaparkan tentang
inovasi pembelajaran daring. Pemateri ke dua yakni bapak Aminul Wathon, M.Pd.I yang
menjelaskan tentang teknologi pembelajaran daring.
Webinar berlangsung kondusif dan aktif yang diikuti oleh perwakilan dari Guru
Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Desa Kutorejo yaitu dari SDN 1 Kutorejo, SDN
2 Kutorejo dan Madrasah Ibtidaiyah Aisiyah Kutorejo.
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Lomba Tahfidz Al Qur’an Jus 30
Kegiatan lomba Tahfidz Al Qur’an ini dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus
2020 minggu ke-4 pelaksanaan KPM-IK 2020 besamaan dengan acara penutupan KPMIK keesokan harinya.
Lomba tahfidz diadakan untuk anak-anak yang tinggal di sekitar Desa Kutorejo,
yang kami khususkan untuk tingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Peserta
berjumlah 25 anak perwakilan dari RT.01 sampai RT.11 Desa Kutorejo dan MI Miftahul
Huda Pandantoyo.
Acara lomba dimulai pukul 09.00 WIB dan selesai ba’da dzuhur. Ada tiga aspek
yang dinilai dalam lomba ini yaitu mahrojrijul huruf, adab, dan kelancaran/fasih dalam
melafalkan ayat. Ada dua juri untuk menilai yaitu dari kelompok kami sendiri. Dari 25
peserta kami mengambil 6 juara utama yakni juara 1, 2, 3 putra dan juara 1, 2, 3 putri,
yang berkesempatan mendapat piagam dan hadiah berupa uang bimbingan, buku tulis,
bolpoint, jilbab dan sarung. Bagi peserta yang belum berkesempatan menjadi juara
tetap mendapat sertifikat tahfidz.
Tema Ekonomi dan Bisnis
Pengembangan Target Pasar Online UMKM “ Konveksi Yori’s “
Program ini kami laksanakan pada minggu ke-2 yaitu pada tanggal 05 Agustus
2020. Dari wawancara dengan pemilik UMKM di Desa Kutorejo yaitu Ibu Ulfa dalam
masa pandemi ini jarang yang mau datang langsung ke konveksi miliknya sehingga
omset turun secara signifikan. Dengan adanya keterbatasan mobilitas manusia di masa
pandemi ini, kami mempunyai rencana untuk memperluas pemasaran produk konveksi
yoris di sosial media, jadi kami membuatkan dan menghubungkan akun sosial media
Ibu Ulfa dengan komunitas jual beli area Surabaya dan Indonesia serta grup di facebook
yang berkaitan dengan produk garmen seperti Perca Indonesia.
Selain di platform facebook, kami juga memasang iklan di toko website milik
bapak DPL kelompok 3 yaitu www.mju.id dan menghubungkan calon pembeli lewat
whatsapp dari handphone Ibu Ulfa.
Memasang Banner Konveksi dan Menambah Karyawan
Pada tanggal 26 Agustus 2020 setelah memasang iklan di social media dan took
online, tidak disangka peminatnya banyak. Mulai banyak yang bertanya tentang produk
apa saja yang dijual di konveksi Yoris, sehingga ada yang berniat pesan dengan jumlah
banyak , karena meningkatnya permintaaan masker dan hijab pihak umkm yoris
merasa kewalahan sehimgga kami berinisiatif untuk mencari kariyan ta,bahan untuk
membantu produksi di konveksi.
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DISKUSI
Kegiatan Penyuluhan merupakan program yang disasarkan untuk masyarakat
Desa Kutorejo agar lebih memahami bagaimana seluk-beluk protokol Kesehatan selama
masa pandemik agar terhindar darai resiko tertular virus covid 19. Mengingat lokasi
Desa Kutorejo yang luas namun kita harus tetap melakukan/ mematuhi protokol
kesehatan, maka kami membatasi undangan yang hadir. Demi menjaga sosial distancing
tersebut, maka kami memutuskan untuk mengundang Ketua RT, ibu- ibu PKK, kaderkader desa serta perwakilan dari warga Desa Kutorejo. Dengan demikian kami berharap
ilmu dari penyuluhan dapat tersebar secara merata lewat agen- agen masyarakat tadi.
Tema Pendidikan
Program bimbingan belajar merupakan program bagi murid SD dan MI di Desa
Kutorejo untuk belajar bersama dengan maksud membantu proses pembelajaran daring
dan memberikan private learning dengan tujuan agar mampu membantu orang tua
dalam memantau proses pembelajaran online tersebut. Bimbingan belajar ini
dilaksanakan pada minggu ke 1-4 dengan waktu pelaksanaan setiap hari Senin, Selasa
Dan Rabu mulai pukul 08.30 sampai 11.00 WIB.
Program ini di sambut bahagia oleh para orang tua yang merasa diringankan
bebannya dalam mendampingi putra-putri mereka selama kami ada ditengah
masyarakat. Orang tua jadi lebih punya waktu untuk mengerjakan tanggung jawab
lainnya.
Untuk menghindari kerumunan kami menjadwalkan kegiatan bimbingan belajar
ini menjadi tiga sesi : Senin untuk kelas 1 dan 2, Selasa untuk kelas 3 dan 4 serta Rabu
untuk kelas 5 dan 6. Dalam melakukan kegiatan tersebut kita tentunya tidak lupa untuk
tetap menaati protokol kesehatan yang berupa membawa hand sanitizer , cuci tangan
sebelum masuk bimbel dan memakai masker/face shield.
Pengembangan Target Pasar Online UMKM “ Konveksi Yori’s “
Program ini kami laksanakan pada minggu ke-2 yaitu pada tanggal 05 Agustus
2020. Dari wawancara dengan pemilik UMKM di Desa Kutorejo yaitu Ibu Ulfa dalam
masa pandemi ini jarang yang mau datang langsung ke konveksi miliknya sehingga
omset turun secara signifikan. Dengan adanya keterbatasan mobilitas manusia di masa
pandemi ini, kami mempunyai rencana untuk memperluas pemasaran produk konveksi
yoris di sosial media, jadi kami membuatkan dan menghubungkan akun sosial media
Ibu Ulfa dengan komunitas jual beli area Surabaya dan Indonesia serta grup di facebook
yang berkaitan dengan produk garmen seperti Perca Indonesia.
Selain di platform facebook, kami juga memasang iklan di toko website
www.mju.id dan menghubungkan calon pembeli lewat whatsapp dari handphone Ibu
Ulfa.
Pada tanggal 26 Agustus 2020 setelah memasang iklan di social media dan took
116 | BISMA : Bimbingan Swadaya Masyarakat

BISMA
Bimbingan Swadaya Masyarakat

ISSN : 2774-6364 (Online)

Vol. 1, No. 3, July 2021

online, tidak disangka peminatnya banyak. Mulai banyak yang bertanya tentang produk
apa saja yang dijual di konveksi Yori’s, sehingga ada yang berniat pesan dengan jumlah
banyak. Karena meningkatnya permintaaan masker dan hijab, pihak UMKM Yori’s
merasa kewalahan sehimgga kami berinisiatif untuk mencari karyawan tambahan
untuk membantu produksi di konveksi Yori’s.

KESIMPULAN
Pelaksanaan Kuliah Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Kompetensi (KPM-IK)
Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul ’Ula Nglawak Kertosono Nganjuk tahun 2020
dilaksanakan di Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Kegiatan
Pengabdian merupakan wahana bagi mahasiswa untuk mendukung terwujudnya
sumber daya manusia yang berkualitas yang merupakan modal utama dalam
pembangunan yang harus ditingkatkan agar mempunyai daya saing yang tinggi.
Pelaksanaan kegiatan KPM-IK bertujuan memberikan pengalaman belajar bagi
mahasiswa dan kelompok sasaran peserta KPM-IK untuk mengembangkan potensi diri,
menyusun perencanaan, pengembangan dan peningkatan kualitas masyarakat.
Program kerja yang telah dilaksanakan yaitu Tema Kompetensi Kepedulian
Covid-19, Ekonomi dan Bisnis serta Tema Kompetensi Pendidikan. Adapun partisipasi
dan dukungan dari Kepala Desa dan masyarakat cukup tinggi, dimana masyarakat aktif
dalam pelaksanaan program sehingga masyarakat dapat mengambil manfaat dengan
maksimal.
Walaupun program KPM-IK STAI Miftahul ’Ula 2020 berjalan secara lancar. Ada
beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program seperti susahnya
mengumpulkan masyarakat saat kegiatan, persiapan yang kurang ketika program
dilaksanakan. Semoga untuk kedepannya bisa diperbaiki lagi. Berbagai macam program
kegiatan yang sudah dilaksanakan mahasiswa KPM-IK semoga dapat memberikan
banyak manfaat bagi mahasiswa KPM-IK sendiri dan Desa Kutorejo terutama dalam
pemberdayaan masyarakat yaitu tentang peningkatan potensi desa.
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