PROGRAM UNGGULAN KKN IAIN TULUNGAGUNG 2017
DI DESA MULYOSARI, KECAMATAN PAGERWOJO,
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa IAIN Tulungagung 2017 di desa Mulyosari,
kecamatan Pagerwojo, kabupaten Tulungagung terdiri dari 37 mahasiswa yang dibagi
menjadi 2 posko dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) adalah ibu Eni Setyowati.
Posko 1 berlokasi di dusun Bantengan dan posko 2 di dusun Pabyongan. Selama 1,5 bulan
kegiatan KKN berlangsung. Berbagai program di segala bidang pun telah dilaksanakan oleh
mahasiswa KKN. KKN ini merupakan sarana bagi mahasiswa untuk mengabdikan diri secara
langsung ke masyarakat.
Desa Mulyosari merupakan salah satu desa di kecamatan Pagerwojo, dengan keadaan
alam berupa pegunungan. Desa Mulyosari merupakan salah satu desa wisata di kecamatan
Pagerwojo. Selain dekat dengan waduk Wonorejo, desa Mulyosari juga terkenal dengan
“Kampung Pelanginya” yang baru saja diresmikan oleh Bupati Tulungagung tanggal 5
Agustus 2017 yang lalu dan dianugerahi sebagai desa paling kreatif tahun 2017.
Banyak sekali kegiatan di desa Mulyosari yang melibatkan mahasiswa KKN,
sehingga mahasiswa KKN di Desa Mulyosari merasa benar-benar melakukan pengabdian
yang sesungguhnya. Namun demikian, dari beberapa program yang dilaksanakan, mereka
juga mempunyai program unggulan yang diharapkan dapat membantu masyarakat desa
Mulyosari menjadi lebih baik.
Mahasiswa KKN posko 1 mempunyai program unggulan di bidang lingkungan yaitu
pelatihan pembuatan kompos dan pengadaan bak sampah sekaligus papan bertuliskan
“Dilarang membuang sampah di sini”. Program unggulan ini dipilih karena mengingat desa
Mulyosari khususnya dusun Bantengan, merupakan daerah yang dekat dengan tempat wisata
yaitu waduk Wonorejo dan agrowisata Kahayangan, sementara masyarakat masih banyak
yang membuang sampah sembarangan serta belum memanfaatkan kotoran ternak yang ada.
Oleh karena itu, dipilihlah program unggulan ini, dengan harapan masyarakat akan dapat
mengubah perilakunya terhadap sampah. Selain itu kompos yang dihasilkan dapat dijadikan
pupuk bagi tanamannya dan dalam jangka panjang dapat dikelola dengan baik dan dapat
meningkatkan ekonomi masyarakat.
Sedangkan posko 2 mempunyai program unggulan di bidang pendidikan yaitu
pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Agrowisata Kahayangan. TBM ini telah
diresmikan oleh kepala Desa Mulyosari, bapak Agil Wuisan tanggal 19 Agustus 2017
kemarin. Dengan adanya TBM ini diharapkan agrowisata Kahayangan nantinya tidak hanya
sebagai tempat wisata saja tetapi juga sebagai sarana wisata edukasi. Berbagai koleksi buku
yang dipunyai oleh TBM ini adalah buku pertanian, buku bacaan anak-anak, buku
keagamaan, buku motivasi dan buku umum. Para donaturpun telah banyak menyumbangkan
buku di TBM Agrowisata Kahayangan ini.
Akhirnya, selamat atas terlaksananya program unggulan KKN Mahasiswa IAIN
Tulungagung 2017 di desa Mulyosari kecamatan Pagerwojo kabupaten Tulungagung.
Semoga KKN ini membawa kebaikan baik bagi mahasiswa maupun bagi masyarakat.
Aamiin.

Pelatihan Pembuatan Kompos Bagi Warga Dusun Bantengan
(Program Unggulan Posko 1 KKN IAIN Tulungagung 2017 di Desa Mulyosari)

Peresmian TBM Agrowisata Kahyangan
(Program Unggulan Posko 2 KKN IAIN Tulungagung 2017 di Desa Mulyosari)

