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BAB III 

LANGKAH – LANGKAH KEGIATAN UNTUK MENGEMBANGKAN 

POSDAYA 

 

 

A. Pelatihan Kader 

Posdaya dibentuk dengan nama “ Tunas Mekar“ sesuai dengan SK 

Kepala Desa Bojong Renged No.       /       /Tahun 2014 tentang penetapan 

pengurus POSDAYA Desa Bojong Renged Kecamatan Teluk Naga 

Kabupaten Tangerang Tahun 2014. Setelah pengurus posdaya terbentuk, 

pengurus dan kader melaksanakan musyawarah untuk menyusun program 

kerja posdaya. 

Pengurus yang telah ditetapkan untuk mengurus dan meneruskan 

kegiatan posdaya telah dilakukan pelatihan oleh kader yaitu dari mahasiswa 

kepada warga setempat. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan 

menerapkan pendekatan informal kepada tokoh masyarakat didesa setempat. 

Lalu dalam pendekatan tersebut mulai membahas untuk program kerja 

posdaya dalam jangka menengah maupun jangka panjang.  

Adapun jadwal dan implementasi untuk pelatihan kader didesa 

Bojong Renged, adalah sebagai berikut : 
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No Kegiatan 

Waktu Rencana 

Keterangan 

Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu 

1. Pendekatan informal 

kepada tokoh 

masyarakat setempat. 

√ √ √ √  

 

2. Pembentukan dan 

peresmian Posdaya 

oleh Kepala Desa 

Bojong Renged. 

  

√ √ 

 SK Kepala Desa 

Bojong Renged  

No.          /         / 

Tahun 2014. 

3. Berperan aktif dalam 

bidang pendidikan. 

√ √ √ √  

Ikut serta 

mengajar di 

PAUD dan MI 

Raudhatul 

Hasanah, serta 

SDN Bojong 

Renged 6. 

4. Penyuluhan untuk 

potensi bidang 

lingkungan. 

√ 

 

√ √ 

 - Kerja bakti 

sekitar Rw. 04 

dan Taman baca 

- Penanaman 

pohon Trembesi 

di TPU. 

- Ikut serta 

penanaman 

mangrove di 

Desa Muara. 
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No Kegiatan 

Waktu Rencana 

Keterangan 

Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu 

5. Penyuluhan untuk 

potensi bidang 

kesehatan. 

  

√ 

  Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat 

“Cara benar cuci 

tangan”. 

Kegiatan sosialisasi Posdaya ini dilakukan dalam tahap – tahap baik 

untuk tingkatan paling umum (masyarakat desa) maupun tingkatan paling 

khusus (masyarakat di lingkungan tertentu) dalam waktu yang bersamaan. 

Adapun jumlah peserta dalam kegiatan ini sebanyak kurang lebih 10 

orang yang terdiri dari perangkat desa (dari tingkat desa, RW, dan RT) dan 

pengurus kelembagaan masyarakat (seperti kelompok–kelompok masyarakat 

maupun karang taruna) desa Bojong Renged Kecamatan Teluk Naga. 

Sosialisasi Posdaya di Kampung Garapan Desa Bojong Renged ini 

mendapatkan sambutan yang sangat hangat, sehingga proses penentuan 

Posdaya yang akan dijadikan sebagai tempat pengembangan program akan 

dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. 

 

B. Pendampingan 

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk realisasi program yang akan 

dilaksanakan oleh Posdaya yang telah dibentuk, dilakukan pendampingan 

untuk kegiatan tersebut oleh mahasiswa sebagai bentuk perencanaan dan 

kontrol untuk setiap kegiatan yang berlangsung didesa Bojong Renged 
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tersebut. Adapun pembagian tugas sebagai pendamping dalam Posdaya 

didesa Bojong Renged Kecamatan Teluk Naga adalah sebagai berikut :  

1. Bidang Pendidikan 

 Pada bidang pendidikan ini, mahasiswa ikut serta dalam kegiatan 

pembelajaran di PAUD dan MI Raudhotul Hasanah serta ikut serta 

dalam pembelajaran di SDN VI Bojong Renged di desa Bojong Renged 

Kecamatan Teluk Naga, bimbingan belajar yang didirikan diberi nama 

sama dengan posdaya yang dibentuk yaitu “Tunas Mekar”. Adapun 

pendamping yang berada serta sebagai tenaga pengajar pendamping 

yaitu : 

a. Ematul Kaira 

b. Annisa Nuraini 

c. Dita Listiani 

d. Serli Pujianti 

e. Lidya Aprlia Savitri 

f. Arief Munandar 

2. Bidang Kebersihan 

Pada bidang kebersihan ini, mahasiswa memberikan tempat sampah ke 

sebagian rumah warga di Rw. 04 dan Rw. 05. Tong sampah yang 

diberikan berjumlah 20 unit. Mahasiswa memberikan sosialisasi tentang 

penanganan sampah dari rumah warga ke Tempat Pembuangan Akhir 

(TPA) dengan iuaran yang ditetapkan oleh ketua RW dan warga sekitar. 

Adapun pendamping untuk bidang kebersihan tersebut yaitu : 
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a. Sularno 

b. Heru Wibowo 

c. Surahman Setiawan 

d. Annisa 

e. Amalia Sari 

f. Muhammad Muannas 

3. Bidang Keagamaan 

Pada bidang keagamaan ini, mahasiswa ikut serta dalam kegiatan 

pengajian anak-anak, remaja dan ibu-ibu. Mahasiswa mencoba 

memberikan materi tambahan kepada remaja dengan cara membuat 

modul pembelajaran dalam bidang akhlak dan bahasa. Adapun 

pendambing yang ikut serta dalam kegiatan yaitu : 

a. Ashabul Kahpi 

b. Neneng Hasanah 

c. Hasanudin 

d. Rosalia Hartati 

e. Achmad Eru F 

f. Nurul Wulandari 

4. Bidang Kesehatan 

Pada bidang kesehatan ini, mahasiswa melakukan penyuluhan tentang 

cara mencuci tangan yang baik dan benar untuk anak-anak. Dan 

mengikuti kegiatan posyandu dan posbindu, dalam kegiatan ini 

mahasiswa membantu anggota PKK dalam pemberian vitamin dan 
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penimbangan anak balita. Adapun pendamping untuk kegiatan bidang 

kesehatan yaitu : 

a. Oktaviana 

b. Ufi Luthfiyah Saeruroh 

c. Dwi Siskowati 

d. Nila Kartika 

e. Alim Sako 

f. Antania Fieldzah 

5. Bidang Sosial Masyarakat 

Pada bidang sosial masyarkat, mahasiswa mengkoordinir kegiatan kerja 

bakti yang dilakukan di RW. 04 dan di taman baca, serta penanaman 

pohon trembesi di Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Bojong 

Renged. Adapun pendamping yang mendampingi kegiatan sosial 

masyarakat yaitu : 

a. Wakhid Budiarto 

b. Ahmad Dairobi 

c. Nuraeni Fatmawati 

d. Abdul Kirom 

e. Ana Purwanti 

f. Lila Amelia 
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C. Pendampingan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan 

1. Bidang Pendidikan 

a. Mengenai Pentingnya Bimbingan Belajar 

Tujuan dan Manfaat : 

  Kegiatan ini dimaksudkan untuk siswa/i tingkat Sekolah 

Dasar tentang pentingnya bimbingan belajar. Hal ini dikarenakan 

belum adanya bimbingan belajar di daerah sekitar Rw. 04 Desa 

Bojong Renged dan kurangnya keaktifan belajar siswa/i di luar jam 

sekolah.  

Waktu dan Alokasi Kegiatan : 

  Kegiatan bimbingan belajar ini dilakukan setiap hari 

dengan jadwal setiap kelompok yang berbeda-beda. Diantaranya :  

a) Hari Senin, Rabu dan Jum’at untuk kelas 2 dan 4.  

b) Hari Selasa, Kamis dan Sabtu untuk kelas 5 dan 6. 

 Kegiatan yang masing-masing dilakukan pada pukul 16.00 

sampai dengan pukul 17.00 WIB di posko KKN dan di SDN VI 

Bojong Renged. Sedangkan pembentukan bimbingan belajar “Tunas 

Mekar” dilakukan pada tanggal 22 Februari 2014. 

Sasaran Kegiatan : 

  Sasaran dari kegiatan ini adalah tokoh masyarakat dan 

calon tenaga pengajar di Desa Bojong Renged, serta para orang tua 

dan juga untuk anak-anak Sekolah Dasar yang ada di Desa Bojong 
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Renged dalam mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan dari 

sekolah mereka masing-masing. 

Evaluasi : 

Secara keseluruhan kegiatan ini berjalan sesuai target dan 

sasaran karena antusiasme dari anak-anak di daerah setempat. Faktor 

pendorong dalam kegiatan ini adalah adanya dukungan dari pihak 

ibu lurah dan tenaga pengajar di MI/SD serta para orang tua untuk 

mengikutsertakan anak-anak untuk bimbingan belajar di posko KKN 

dalam waktu seminggu tiga kali pertemuan. Faktor penghambat 

kegiatan ini adalah kondisi para orang tua yang tidak mengijinkan 

anaknya untuk bimbingan belajar dikarenakan tempat posko KKN 

terlalu jauh.   

b. Pelatihan Ekstrakurikuler (Tari Tradisional dan Marawis) 

Tujuan dan Manfaat : 

  Kegiatan ini betujuan untuk memberikan pengenalan 

kepada anak-anak dalam seni tari tradisional dan mawaris untuk 

menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak sejak dini dalam tampil di 

depan umum. Dan menumbuhkan rasa cinta seni dalam diri masing-

masing anak. 

Waktu dan Alokasi Kegiatan : 

  Kegiatan Ekstrakurikuler ini dilakukan setiap hari sabtu 

yang dilakukan pada pukul 11.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB di 

MI Raudhotul Hasanah untuk Ekstrakurikuler marawis dan untuk 
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Ekstrakurikuler tari tradisional dilakukan setiap hari pada pukul 

12.00 sampai dengan 13.30 di posko KKN.  

Sasaran Kegiatan : 

  Sasaran dari kegiatan ini adalah dapat membantu anak-anak 

untuk mengenal kesenian tari tradisional dan marawis agar dalam 

perpisahan sekolah nanti bisa menampilkan tari tradisional dan 

marawis. Juga mempererat tali silaturahmi dan sebagai wadah untuk 

penyaluran bakat kesenian anak-anak pribadi. 

Evaluasi : 

Secara keseluruhan kegiatan ini berjalan sesuai target dan 

sasaran karena antusiasme dari anak-anak di daerah setempat. Faktor 

pendorong dalam kegiatan ini adalah adanya dukungan dari pihak 

Yayasan Raudhotul Hasanah untuk mengikutsertakan anak-anak 

untuk mengikuti Ekstrakurikuler di posko KKN dan di Madrasah 

Ibtidaiyah Raudhotul Hasnah dalam waktu hari sabtu untuk marawis 

dan untuk tari tradisonal setiap hari. Faktor penghambat kegiatan ini 

adalah kondisi para orang tua yang tidak mengijinkan anaknya untuk 

mengikuti Ekstrakurikuler dikarenakan tempat posko KKN terlalu 

jauh.   
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c. Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) 

Tujuan dan Manfaat : 

  Kegiatan ini dimaksudkan untuk pengajar di PAUD 

Raudhotul Hasanah yang tenaga pengajarnya kurang dengan anak 

didik yang cukup berminat untuk belajar sejak dini. Mahasiswa 

memberikan pengembangan pembelajaran yang belum pernah 

diterapkan oleh pengajar untuk diajarkan kepada anak-anak didik 

mereka. 

Waktu dan Alokasi Kegiatan : 

  Kegiatan pengembangan pembelajaran di PAUD ini 

dilakukan pada hari selasa, kamis dan jumat pada pukul 08.00 

sampai dengan pukul 10.00 WIB di PAUD Raudhotul Hasanah.  

Sasaran Kegiatan : 

  Sasaran dari kegiatan ini adalah tenaga pengajar PAUD 

Raudhotul Hasanah Desa Bojong Renged. 

Evaluasi : 

Secara keseluruhan kegiatan ini berjalan sesuai target dan 

sasaran karena para pengajar PAUD Raudhotul Hasanah menerima 

mahasiswa KKN untuk membantu mereka mengajarkan metode 

pembelajaran yang baru. Faktor pendukung kegiatan ini adalah para 

pengajar PAUD selalu merespon baik mahasiswa KKN dalam 

penyampaian materi baru dan akan menerapkan kepada para siswa. 
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2. Bidang Kebersihan 

a. Sosialisasi Kebersihan Lingkungan 

Tujuan dan Manfaat : 

  Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat Desa Bojong 

Renged senantiasa mengutamakan kebersihan lingkungan bersama. 

Lingkungan bersih, indah dan nyaman adalah target yang akan 

dicapai dalam bidang kebersihan ini. 

Waktu dan Alokasi Kegiatan : 

  Kegiatan sosialisasi kebersihan lingkungan dilakukan di 

posko KKN pada tanggal 16 Februari 2014 pukul 18.30 WIB. 

Sasaran Kegiatan : 

  Sasaran dari kegiatan ini adalah para tokoh masyarakat 

yang cinta akan lingkungan sekitar dan di bantu oleh Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Desa Bojong Renged. 

Evaluasi : 

  Secara keseluruhan kegiatan ini berjalan sesuai target dan 

sasaran karena para tokoh masyarakat turut membantu dalam 

kegiatan sosialisasi kebersihan lingkungan di Desa Bojong Renged. 

b. Pendistribusian Tong Sampah 

Tujuan dan Manfaat : 

  Kegiatan ini dimaksudkan untuk para masyarkat Desa 

Bojong Renged agar membuang sampah pada tempatnya dan 

membuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). 
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Waktu dan Alokasi Kegiatan : 

  Kegiatan pendistribusian tong sampah dilakukan hari sabtu, 

tanggal 23 Februari 2014. Tong sampah yang diberikan untuk 

beberapa masyarkat tokoh saja dan sebagian ditaruh di tempat yang 

strategis seperti PAUD, MI, SD, Karang Taruna, dan lain 

sebagainya.  

Sasaran Kegiatan : 

  Sasaran dari kegiatan ini adalah para tokoh masyarakat 

yang telah membantu dan memperlancar pelaksanaan KKN 

mahasiswa selama 1 bulan penuh. 

Evaluasi : 

  Secara keseluruhan kegiatan ini berjalan sesuai target dan 

sasaran karena para tokoh masyarakat menyambut dan menerima 

dengan rasa senang dan peduli akan kebersihan lingkungan mereka. 

3. Bidang Keagamaan 

a. Pengajian Majlis Ta’lim Raudhotul Hasanah 

Tujuan dan Manfaat : 

  Kegiatan ini sudah ada sebelum mahasiswa datang ke Desa 

Bojong Renged, disini mahasiswa KKN hanya ikut serta dalam 

kegiatan didalamnya dan sedikit memberikan materi keagamaan 

untuk para ibu-ibu pengajian. 
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Waktu dan Alokasi Kegiatan : 

  Kegiatan pengajian majlis ta’lim Raudhotul Hasanah yang 

mahasiswa ikuti setiap hari jum’at pukul 08.00 sampai dengan 12.00 

WIB bertempat di majlis ta’lim Raudhotul Hasanah dan setiap hari 

minggu di majlis ta’lim Daarul Hikmah pukul 08.00 sampai selesai. 

Sasaran Kegiatan : 

  Sasaran dari kegiatan ini adalah ibu-ibu pengajian majlis 

ta’lim Raudhotul Hasanah dan ibu-ibu pengajian majlis ta’lim Daarul 

Hikmah. 

Evaluasi : 

  Secara keseluruhan kegiatan ini berjalan sesuai target dan 

sasaran karena ibu-ibu pengajian Majlis Ta’lim Raudhotul Hasanah 

dan Majlis Ta’lim Daarul Hikmah menyambut mahasiswa KKN 

dengan baik. 

b. Pengajian Remaja 

Tujuan dan Manfaat : 

  Kegiatan ini sudah ada sebelum mahasiswa datang ke Desa 

Bojong Renged, disini mahasiswa KKN hanya ikut serta dalam 

kegiatan didalamnya dan sedikit memberikan materi keagamaan 

untuk para remaja Desa Bojong Renged. 
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Waktu dan Alokasi Kegiatan : 

  Kegiatan pengajian remaja yang mahasiswa ikuti setiap hari 

minggu pukul 19.00 sampai dengan 21.00 WIB bertempat di majlis 

ta’lim Raudhotul Hasanah.  

Sasaran Kegiatan : 

  Sasaran dari kegiatan ini adalah remaja di sekitar majlis 

ta’lim Raudhotul Hasanah. 

Evaluasi : 

  Secara keseluruhan kegiatan ini berjalan sesuai target dan 

sasaran karena para remaja menyukai metode pengajaran keislaman 

yang diberikan mahasiswa KKN kepada para remaja. Faktor 

pendukung kegiatan ini adalah para pengajar pengajian remaja 

menerima mahasiswa KKN dengan baik. Faktor penghambat 

kegiatan ini tidak banyak remaja yang ikut serta dalam pengajian ini. 

4. Bidang Kesehatan 

a. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

Tujuan dan Manfaat : 

  Kegiatan ini bermaksud untuk memberikan penyuluhan 

PHBS kepada anak-anak sejak dini. Cara mencuci tangan dengan 

baik dan benar. 

Waktu dan Alokasi Kegiatan : 

  Kegiatan ini dilakukan pada Rabu, tanggal 10 Februari 

2014 pukul 10.00 sampai dengan 12.00 WIB. 
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Sasaran Kegiatan : 

  Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa Madrasah Ibtidaiyah 

Raudhotul Hasanah dan SDN Bojong Renged. 

Evaluasi : 

  Secara keseluruhan kegiatan ini berjalan sesuai target dan 

sasaran karena para siswa antusiasme dalam penyuluhan perilaku 

hidup bersih dan sehat dengan mempraktekannya di rumah mereka 

masing-masing agar apa yang mereka makan tetap hyginis. 

b. Penyelenggaraan Posyandu/Posbindu 

 Tujuan dan Manfaat : 

  Kegiatan ini sudah ada sebelum mahasiswa datang ke Desa 

Bojong Renged, disini mahasiswa KKN hanya ikut serta dan 

membantu dalam kegiatan posyandu/posbindu agar masyarakat 

selalu memperhatikan pentingnya kesehatan balita dan mendeteksi 

lebih awal penyakit lansia. 

Waktu dan Alokasi Kegiatan : 

  Kegiatan posyandu/posbindu yang mahasiswa ikut serta 

pada Rabu, tanggal 12 Februari 2014 pukul 08.00 sampai dengan 

11.00 WIB yang bertempat di rumah ibu Lurah Bojong Renged. 

Sasaran Kegiatan : 

  Sasaran dari kegiatan ini adalah ibu-ibu yang memiliki 

balita dan para manula. 
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Evaluasi : 

  Secara keseluruhan kegiatan ini berjalan sesuai target dan 

sasaran karena para ibu-ibu PKK menyambut kehadiran mahasiswa 

KKN dengan baik dan memberikan pengetahuan kepada para 

mahasiswa cara memberikan vitamin yang baik kepada balita. Faktor 

penghambat kegiatan ini adalah kurangnya koordinasi antara 

mahasiswa dan ibu-ibu PKK. 

5. Bidang Sosial Masyarakat 

a. Mengadakan Kerja Bakti di Rw. 4 dan Taman Baca 

Tujuan dan Manfaat : 

Kegiatan ini adalah untuk memberikan kesadaran dan 

motivasi serta pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya 

menjaga lingkungan dan kebersihan lingkungan yang masyarakat 

tinggali. 

 Waktu dan Alokasi Kegiatan : 

   Pelaksanan kegiatan ini pada hari jumat dan minggu, 

tanggal 31 Januari 2014 dan 16 Februari 2014 pada pukul 08.00 

sampai dengan 12.00 WIB. 

Sasaran Kegiatan : 

   Sasaran kegitan ini ditunjukkan kepada masyarakat Desa 

Bojong Renged dan para tokoh masyarakat agar ikut serta dalam 

kegiatan ini. 
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Evaluasi : 

   Faktor pendukung kegiatan ini adalah dukungan dan 

partisipasi aktif masyarakat yang peduli akan kebersihan lingkungan 

sekitar mereka. Faktor penghambat kegiatan ini adalah ada beberapa 

kelompok masyarakat yang tidak ikut karena sibuk bekerja dan tidak 

bisa meninggalkan pekerjaannya. 

b. Penanaman Pohon 

Tujuan dan Manfaat : 

   Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan kesadaran 

dalam penanaman pohon tentang pentingnya menjaga lingkungan dan 

kebersihannya demi kelangsungan hidup mereka di tanah kelahiran 

mereka. Manfaat penanaman pohon ini adalah mencegah bencana 

banjir dan longsor di Desa Bojong Renged. 

Waktu dan Alokasi Kegiatan : 

   Pelaksanaan kegiatan ini pada hari Minggu, tanggal 23 

Februari 2014 yang berlokasi di TPU Kebon Timun Desa Bojong 

Renged. 

Sasaran Kegiatan : 

   Para masyarakat yang cinta akan lingkungan hidup dan para 

tokoh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Bojong Renged. 

Evaluasi : 

  Secara keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan cukup baik 

dan membantu pada masyarakat dalam penanaman pohon di TPU. 
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D. Hasil yang Telah Dicapai dari Program Kerja 

Setelah melakukan kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) terpadu 

posdaya di Kelurahan Bojong Renged Kecamatan Teluk Naga, maka dapat 

dilaporkan bahwa hasil yang dicapai selama kegiatan program kerja dengan 

hasil atau target yang telah ditargetkan sebagai berikut : 

1. Observasi 

Kegiatan observasi ini dilakukan selama 1 minggu, pada saat 

observasi ini dilakukan kami melakukan kunjungan ke RT, RW, tokoh 

agama dan masyarakat guna untuk memperkenalkan diri atau silaturahmi. 

Kegiatan ini dilakukan untuk menggali sebuah masalah yang ada di 

wilayah RW.04, baik masalah individu, kelompok, dan sarana umum. 

Kegiatan observasi mulai dilakukan pada tanggal 28 Januari 2014. 

2. Bimbingan Belajar (Bimbel) Gratis 

Bimbingan belajar ini diadakan oleh Mahasiswa peserta KKN yang 

dilaksanakan di posko, MI dan sekolah SD. Dengan materi ajar yaitu 

Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, dan Al 

Qur’an Hadits dengan tingkat pencapaian 95%. 

3. Ekstrakurikuler 

Ekstrakurikuler ini diadakan oleh Mahasiswa peserta KKN yang 

dilaksanakan di posko. Ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh Mahasiswa 

KKN yaitu Tari Tradisional dan Marawis dengan tingkat pencapaian 85%. 
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4. Kerja Bakti 

 Kerja bakti di Rw. 04, Taman Baca dan lingkungan dilakukan 

Mahasiswa KKN untuk memperindah dan memberikan kesan bersih, pada 

kerja bakti ini dengan tingkat keberhasilan yaitu 75%. 

5. Pelatihan baca, tulis Al-Quran di masjid ( TPA ) 

Dalam hal ini mahasiswa membantu dalam mengajar dan 

memberikan pengajaran ngaji pada anak-anak di sekitar masjid dengan 

tingkat pencapaian 85%. 

6. Ikut Serta dalam Mengajar di Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) 

dan Madrasah Ibtidaiyah 

Dalam hal ini Mahasiswa memberikan masukan tentang 

pembelajaran efektif, mengajarkan nyanyian dan mendampingi dalam 

proses pembelajaran dengan tingkat pencapaian 85%. 

7. Pengajian  

Pada kegiatan pengajian ini Mahasiswa mengikuti pengajian dan 

memberikan materi kepada ibu-ibu majlis dengan tingkat pencapaian dari 

kegiatan 85%. 

8. Mengikuti Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)  

Pada kegiatan ini mahasiswa ikut serta dalam memperingati hari 

besar islam “Maulid Nabi Muhammad SAW” yang dilaksanakan ditiap-

tiap majlis ta’lim di Desa Bojong Renged. 
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9. Posyandu 

Pada kegiatan di Posyandu Mahasiswa membantu menimbang 

balita dan memberikan vitamin untuk balita dan ibu hamil yang datang ke 

posyandu dengan tingkat pencapaian dari kegiatan ini 70%. 

10. Taman Baca 

 Pada kegiatan ini Mahasiswa sebagai pelaksanaan bimbingan 

belajar warga RW. 04 dan lokasi taman baca ini terletak di belakang 

posko Mahasiswa KKN di Desa Bojong Renged dengan tingkat 

keberhasilan dari kegiatan ini 85%. 

11. Pembentukan Posdaya 

Pembentukan posdaya terlaksanakan pada bulan februari 2014 

yang bersamaan dengan lokakarya dengan hasil yang dicapai dalam 

pembentukan posdaya 90%. 

12. Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah 

Penyediaan bak sampah dilakukan agar masyarakat tidak 

membuang sampah sembarangan terutama masyarakat sekitar lingkungan 

posko dengan tingkat pencapaian dari kegiatan tersebut 80%. 

13. Penanaman Pohon Trembesi di TPU dan Penanaman Mangrove di 

Muara 

Penanaman pohon trembesi di TPU dilakukan bersama – sama 

warga Desa Bojong Renged dengan bekerja sama dengan Lembaga 

Peberdayaan Masyarakat Desa Bojong Renged. Dan penanaman mangrove 

di Desa Muara yang bekerja sama dengan Posdaya Nusa Indah dan 
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Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kecamatan Teluk Naga dengan 

tingkat pencapaian dari kegaitan tersebut 75%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


