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BAB II 

RENCANA KEGIATAN 

Rencana kegiatan adalah sebuah rencana kegiatan yang akan 

dilaksanakan pada saat KKN di Dusun Loputih, Desa Jatimulyo, Kecamatan 

Dlingo, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I.Yogyakarta. 

Berdasarkan survei yangdilakukan, maka disusun rencana kegiatan atau 

program kerja yang dianggap sesuai dengan keadaan daerah dan penduduk Dusun 

Loputih. Penyusunan program kerja tersebut diperlukan karena akan membantu 

jalannya program kerja sehingga lebih sistematis. 

Adapun rencana kegiatan Mahasiswa KKN yang akan dilaksanakan di 

Dusun Loputih secara garis besar terdiri atas empat bidang, yaitu keilmuan, 

keagamaan, seni dan olahraga, serta tematik dan non tematik. 

1. Bidang Keilmuan 

No. Nama Program Nama Kegiatan 
Penanggung 

Jawab 

1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percobaan Sains 

a. Melakukan 

pendampingan 

anak-anak dusun 

Loputih dalam 

melaksanakan 

percobaan 

penjernihan air 

Tri Wahyudi 

b. Menyelenggarakan 

pelatihan membuat 

batrai dari kentang 

untuk anak-anak 

SMP di Dusun 

Loputih 

Iin Indriani 

c. Melakukan 

percobaan membuat 

roket cuka dengan 

anak-anak di Dusun 

Loputih 

Iin Indriani 
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d. Melakukan 

pendampingan bagi 

anak-anak Dusun 

Loputih dalam 

melaksanakan 

percobaan balon 

yang mengembang 

tanpa ditiup 

Vita Nurul 

Aviati 

e. Mengenalkan pada 

anak tentang 

pesawat sederhana 

dalam kehidupan 

sehari-hari di Dusun 

Loputih 

Vita Nurul 

Aviati 

2 Pembimbingan 

Belajar 

a. Melaksanakan 

bimbingan belajar 

mata pelajaran SD 

dan mendampingi 

mengerjakan PR 

anak-anak dusun 

Loputih 

Tri Wahyudi , 

Dwi 

Rahmawati , 

Vita Nurul 

Aviati 

b. Melaksanakan 

bimbingan belajar 

fisika untuk siswa 

SMP/SMA di 

Dusun Loputih 

Iin Indriani 

c. Melaksanakan 

pendampingan 

pengerjaan PR 

Fisika dan 

matematika untuk 

siswa 

SD/SMP/SMA di 

Dusun Loputih 

Iin Indriani 

d. Melaksanakan 

pendampingan 

bimbingan bahasa 

inggris untuk anak 

TK/SD/SMP/MTs 

di Dusun Loputih 

Diana Rahayu 

Etikaningsih 

3. Penyuluhan 

Pentingnya 

Menabung 

a. Memberikan materi 

pentingnya 

menabung pada 

anak-anak TPA 

masjid Al-fatah 

Dusun Loputih 

Estiningsih  



8 
 

 

b. Mengajarkan 

membuat kreasi 

celengan pada anak-

anak TPA masjid 

Al-fatah Dusun 

Loputih 

Estiningsih  

c. Menerapkan 

menabung pada 

anak-anak TPA 

masjid Al-Fatah 

Dusun Loputih 

Estiningsih  

4. Perbaikan 

Administrasi Dusun 

a. Melakukan 

perbaikan sistem 

pencatatan 

administrasi untuk 

ibu dukuh Dukuh 

Dusun Loputih 

Estiningsih  

5. Sosialisasi 

Manajemen Waktu  

a. Melakukan 

sosialisasi tentang 

pentingnya 

membagi waktu 

belajar dan bermain 

anak untuk ibu-ibu 

Dusun Loputih 

Estiningsih  

6. Pelatihan Komputer a. Memberikan 

pelatihan blogger 

dan googledrive 

Rizka Candra 

Utami 

b. Menyelenggarakan 

pelatihan 

pengenalan 

Microsift bagi anak-

anak SD/SMP 

Dusun Loputih 

Rizka Candra 

Utami 

c. Mengenalkan sistem 

operasi, perangkat 

keras komputer, 

perangkat lunak 

komputer, dan cara 

instalasi software 

pada anak-anak di 

dusun loputih 

Mukti Wibowo  

d. Mengajarkan cara 

membuat akun 

gmail menggunakan 

google chrome 

sebagai browser 

Mukti Wibowo 
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untuk remaja dusun 

loputih 

e. Menyelenggarakan 

pelatihan cara 

menggunakan 

microsoft excel 

untuk guru SD di 

Dusun Loputih 

Mukti Wibowo 

f. Mengajarkan cara 

memakai cloud 

storage untuk 

remaja di dusun 

loputih 

Mukti Wibowo 

7. Penyelenggaraan 

Layanan Bimbingan 

a. Menyelenggarakan 

layanan bimbingan 

kelompok teknik 

sosiodrama pada 

siswa SMP dusun 

loputih 

Devika 

Dwiyasti 

b. Menyelenggarakan 

diskusi kelompok 

dengan materi 

pentingnya 

kekompakan dalam 

suatu tim melalui 

games “poli” pada 

siswa SMP dusun 

Loputih 

Devika 

Dwiyasti 

c. Menyelenggarakan 

diskusi kelompok 

mengenai 

permainan yang 

telah dilaksanakan 

untuk siswa SMP di 

dusun loputih  

Devika 

Dwiyasti 

d. Melakukan diskusi 

mengenai 

pentingnya, macam-

macam dan manfaat 

karir 

Devika 

Dwiyasti 

e. Memberikan media 

pohon harapan 

sebagai harapan 

karir yang akan 

dipilih di masa 

depan 

Devika 

Dwiyasti 
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g. Menyelenggarakan 

bimbingan belajar 

secara berkelompok 

mebuat mind 

mapping untuk 

anak-anak di dusun 

loputih 

Devika 

Dwiyasti 

8. Pembuatan Poster a. Mengenalkan poster 

pendidikan kepada 

anak-anak di dusun 

loputih 

Dwi 

Rahmawati 

b. Mendampingi 

pembuatan poster 

yang bertemakan 

pendidikan untuk 

anak-anak di dusun 

loputih 

Dwi 

Rahmawati 

9. Pelatihan membuat 

cerita pendek 

a. Memberikan 

pemahaman 

mengenai cara 

membuat cerita 

pendek untuk anak 

SD/MI di dusun 

loputih 

Dwi 

Rahmawati 

b. Menyelenggarakan 

pelatihan membuat 

cerita pendek untuk 

anak SD/MI di 

dusun loputih 

Dwi 

Rahmawati 

10. Pengenalan Bahasa 

Inggris 

a. Memberikan 

pengetahuan 

kepada anak di 

dusun loputih 

tentang cara 

memberikan 

greeting dalam 

bahasa inggris 

menggunakan lagu 

Diana Rahayu 

Etikaningsih 

b. Memberikan 

pengetahuan 

bagaimana cara 

memperkenalkan 

diri dalam bahasa 

inggris kepada 

anak-anak di dusun 

loputih 

Diana Rahayu 

Etikaningsih 
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2. Bidang Keagamaan 

 

No. Nama Program Nama Kegiatan 
Penanggung 

Jawab 

1. Penyelenggaraan 

Pengajian Anak 

a. Mengajarkan doa 

sehari-hari bagi 

anak-anak SD TPA 

Masjid Al-Fatah di 

Dusun Loputih 

Tri Wahyudi , 

Estiningsih, 

Rizka Candra 

Utami, Devika 

Dwiyasti , Dwi 

Rahmawati , Iin 

Indriani , Diana 

Rahayu 

Etikaningsih , 

Mukti Wibowo, 

Vita Nurul 

Aviati 

b. Mengajarkan 

hafalan ayat-ayat 

Al-quran atau 

surat-surat pendek 

bagi anak-anak 

TPA Masjid Al-

Fatah di Dusun 

Loputih 

Tri Wahyudi, 

Estiningsih, 

Rizka Candra 

Utami, Devika 

Dwiyasti , Dwi 

Rahmawati , Iin 

Indriani , Diana 

Rahayu 

Etikaningsih , 

Mukti Wibowo, 

Vita Nurul 

Aviati 

c. Mengenalkan cerita 

nabi melalui video 

pada anak-anak 

TPA Al-Fatah 

dusun loputih 

Tri Wahyudi 
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2. Pembinaan TPA a. Membimbing 

membaca iqra 

untuk anak-anak 

TPA Masjid Al-

Fatah  

Estiningsih, 

Rizka Candra 

Utami, Devika 

Dwiyasti , Dwi 

Rahmawati , Iin 

Indriani , Diana 

Rahayu 

Etikaningsih , 

Mukti Wibowo, 

Vita Nurul 

Aviati 

3. Pendampingan 

Pengajian Rutin 

a. Mendampingi 

pengajian rutin 

dusun loputih 

Unit 

 
3. Bidang Seni dan Olahraga 

 
No Nama Program Nama Kegiatan Penanggung 

Jawab 

1. Pelatihan Tonis a. Menyelenggarakan 

pelatihan tonis untuk 

anak-anak di dusun 

loputih 

Tri Wahyudi , 

Mukti Wibowo 

2. Pelatihan Gerak 

dan lagu 

a. Menyelenggarakan 

pelatihan gerak dan 

lagu 

Estiningsih , 

Rizka Candra 

Utami , Devika 

Dwiyasti , Dwi 

Rahmawati , Iin 

indriani , Diana 

Rahayu 

Etikaningsih , 

Vita Nurul 

Aviati 

3. Pembinaan Seni a. Menyelenggarakan 

pelatihan karya seni 

batik dengan teknik 

jumput untuk anak-

anak dusun loputih 

Unit 

4. Pembinaan 

Olahraga 

a. Menyelenggarakan 

senam ibu-ibu dusun 

loputih 

Unit  
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b. Menyelenggarakan 

kegiatan senam 

bersama “Ayo 

Bersatu” bagi warga 

Desa Jatimulyo 

Desa 

5. Pelatihan karya 

seni rupa 

a. Menyelenggarakan 

pelatihan membuat 

karya seni rupa 

dengan teknik tiup 

untuk anak-anak di 

dusun loputih  

Tri Wahyudi 

b. Menyelenggarakan 

membuat 

keterampilan karya 

seni rupa dengan 

teknik spray untuk 

anak-anak di dusun 

loputih 

Dwi Rahmawati 

c. Menyelenggarakan 

pelatihan anak-anak 

dusun loputih 

membuat karya seni 

rupa dengan teknik 

mozaik 

Vita Nurul 

Aviati 

6. Permainan 

Tradisional 

a. Menyelenggarakan 

permainan bentik 

untuk anak-anak 

dusun loputih 

Tri Wahyudi 

b. Melaksanakan 

permainan 

gundu/kelereng untuk 

anak-anak dusun 

loputih 

Tri wahyudi 

c. Mengenalkan dan 

memainkan permainan 

tradisional kepada 

anak-anak dusun 

loputih 

Dwi Rahmawati 

7. Pelatihan kerajinan 

tangan  

a. Menyelenggarakan 

pelatihan pembuatan 

meronce gelang untuk 

anak-anak RT 01 

Tri Wahyudi 
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b. Menyelenggarakan 

pelatihan pembuatan 

laci kecil kecil dari 

kertas karton untuk 

anak-anak RT 01 

Tri Wahyudi 

c. Menyelenggarakan 

pelatihan pembuatan 

anyaman dari kertas 

untuk anak-anak RT 

01 

Tri Wahyudi 

d. Menyelenggarakan 

pelatihan pembuatan 

bros dari manik-manik 

untuk ibu-ibu dusun 

loputih 

Estiningsih  

e. Menyelenggarakan 

pelatihan pembuatan 

gelang dari tali prusik 

untuk anak-anak 

dusun loputih 

Estiningsih  

f. Menyelenggarakan 

pelatihan pembuatan 

bros dari pita untuk 

remaja dusun loputih 

Rizka Candra 

Utami 

g. Menyelenggarakan 

pelatihan bingkai foto 

dari stik es krim untuk 

anak-anak dusun 

loputih 

Rizka Candra 

Utami 

h. Menyelenggarakan 

pelatihan kerajinan 

tangan dari manik 

manik untuk 

pembuatan gantungan 

kunci pada anak-anak 

RT 04 di Dusun 

Loputih 

Devika 

Dwiyasti 

i. Menyelanggarakan 

pelatihan pembuatan 

kotak tempat 

accesories dari tusuk 

es krim untuk siswa 

SD di dusun Loputih 

Devika 

Dwiyasti 
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j. Menyelenggarakan 

pelatihan kerajinan 

tangan membuat 

gelang tangan dan 

merangkai tasbih bagi 

siswa SD di Dusun 

Loputih  

Devika 

Dwiyasti 

k. Memberikan pelatihan 

pembuatan bros 

dengan manik-manik 

kepada remaja putri di 

Dusun Loputih 

Dwi Rahmawati 

l. Menyelenggarakan 

pelatihan pembuatan 

aksesoris rambut dari 

manik-manik untuk 

anak-anak di dusun 

loputih 

Iin Indriani 

m. Menyelenggarakan 

pelatihan pembuatan 

hiasan dinding dari 

biji-bijian untuk 

remaja dusun loputih  

Iin Indriani 

n. Menyelenggarakan 

pelatihan pembuatan 

bungan dari plastik 

untuk remaja di dusun 

loputih 

Iin Indriani 

o. Menyelenggarakan 

pelatihan pembuatan 

kerajinan tangan 

menggunakan sedotan 

bagi anak-anak dusun 

loputih 

Diana Rahayu 

Etikaningsih 

p. Menyelenggarakan 

pelatihan pembuatan 

kerajinan tangan 

berupa kalung dari 

manik-manik untuk 

anak-anak dusun 

loputih 

Diana Rahayu 

Etikaningsih 
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q. Menyelenggarakan 

pelatihan pembuatan 

origami dari kertas 

krep 

Diana Rahayu 

Etikaningsih 

r. Menyelenggarakan 

pelatihan meronce 

gelang untuk anak-

anak RT 08 di dusun 

loputih  

Mukti Wibowo 

s. Menyelenggarakan 

pelatihan membuat 

kerajinan tangan 

meronce berupa 

gelang dari manik-

manik pada anak-anak 

di dusun loputih  

Vita Nurul 

Aviati 

 

4. Bidang Tematik dan Non Tematik 

 

No. Nama Program Nama Kegiatan Penanggung 

Jawab 

1. 

2. 

Penyelenggarakan 

Pelatihan 

Makanan Sehat 

a. Menyelenggarakan 

pelatihan pembuatan 

nuggetdari bahan 

tempe dan ayam untuk 

ibu-ibu RT 01 – 10 

dusun loputih 

Tri Wahyudi , 

Estiningsih , 

Rizka Candra 

Utami, Devika 

Dwiyasti, Dwi 

Rahmawati, Iin 

Indriani, Diana 

Rahayu 

Etikaningsih , 

Mukti Wibowo, 

Vita Nurul 

Aviati 

 b. Menyelenggarakan 

pelatihan pembuatan 

jahe instan untuk ibu-

ibu RT 01-10 Duusun 

Loputih 

Tri Wahyudi , 

Estiningsih , 

Rizka Candra 

Utami, Devika 

Dwiyasti, Dwi 

Rahmawati, Iin 

Indriani, Diana 

Rahayu 

Etikaningsih , 

Mukti Wibowo, 

Vita Nurul 

Aviati 
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Pelatihan 

kerajinan tangan 

daur ulang limbah  

a. Menyelenggarakan 

pelatihan pembuatan 

boneka horta untuk 

anak-anak Dusun 

Loputih 

Tri Wahyudi , 

Rizka Candra 

Utami, Devika 

Dwiyasti , Dwi 

Rahmawati, Iin 

Indriani, Diana 

Rahayu 

Etikaningsih, 

Vita Nurul 

Aviati 

b. Menyelenggarakan 

pekatihan pembuatan 

tudung saji dari botol 

bekas untuk remaja 

Dusun Loputih 

Estiningsih , 

Rizka Candra 

Utami, Mukti 

Wibowo 

c. Menyelenggarakan 

pelatihan daur ulang 

sampah dari botol 

bekas untuk pot 

tanaman pada siswa 

SD di Dusun Loputih 

Devika Dwiyasti 

d. Menyelenggarakan 

pelatihan pembuatan 

pigura dari kertas 

karton dan kertas bekas 

untuk siswa SMP di 

dusun Loputih 

Devika Dwiyasti 

e. Menyelenggarakan 

pelatihan pembuatan 

tempat pensil dari 

koran bekas untuk 

siswa SD di Dusun 

Loputih  

Devika Dwiyasti 

f. Menyelenggarakan 

peletihan pembuatan 

gantungan kunci dari 

limbah kayu bekas 

untuk siswa SD dusun 

Loputih 

Devika Dwiyasti 

g. Memberikan pelatihan 

membuat celengan dari 

botol bekas kepada 

anak-anak di Dusun 

Loputih 

Dwi Rahmawati 

h. Menyelenggarakan 

pelatihan pengolahan 

Iin Indriani 
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daur ulang limbah 

gelas plastik untuk 

remaja di dusun 

Loputih 

i. Menyelenggarakan 

pelatihan pembuatan 

kaligrafi dari serbuk 

kayu untuk anak-anak 

di dusun loputih 

Iin indriani 

j. Menyelenggarakan 

pelatihan pembuatan 

tempat pensil dari tutup 

botol bekas bagi siswa 

SMP Dusun loputih 

Diana Rahayu 

Etikaningsih 

3.  Program 

Kewirausahaan 

a. Memberikan 

penjelasan tentang 

kewirausahaan untuk 

remaja dusun loputih 

Estiningsih  

b. Memberikan 

penjelasan tentang 

peluang usaha untuk 

remaja dusun loputih 

Estiningsih  

c. Memberikan pelatihan 

perencanaan 

pembuatan produk 

untuk remaja di dusun 

loputih 

Estiningsih  

d. Memberikan materi 

tentang strategi 

pemasaran produk 

untuk remaja dusun 

loputih 

Estiningsih  

e. Menyelenggarakan 

pelatihan pembuatan 

souvenir dari limbah 

serbuk kayu kepada 

remaja di dusun loputih 

Estiningsih  

f. Memberikan contoh 

pengemasan dan 

pendampingan 

pengemasan hasil 

kerajinan souvenir dari 

limbah serbuk kayu 

Estiningsih  

g. Menyelenggarakan 

pelatihan pembuatan 

inovasi makanan dari 

Korcam  
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bahan mokaf 

h. Menyelenggarakan 

kegiatan pameran 

kerajinan tangan di 

dusun loputih 

Desa 

4. Program 

Kesehatan 

a. Mengadakan 

pemeriksaan dan 

pemotongan kuku pada 

anak-anak dusun 

loputih 

Estiningsih  

b. Menyelenggarakan 

sosialisasi bahaya 

merokok untuk remaja 

dusun loputih 

Rizka Candra 

Utami 

c. Menyelenggarakan 

sosialisasi demam 

berdarah untuk ibu-ibu 

dusun loputih 

Rizka Candra 

Utami 

d. Menyelenggarakan 

sosialisasi bahaya 

narkoba untuk remaja 

dusun loputih 

Rizka Candra 

Utami 

e. Melaksanakan 

sosialisasi cara 

menyikat gigi yang 

baik dan benar untuk 

anak-anak kelas 1 SD 

di dusun Loputih 

Dwi Rahmawati 

f. Melaksanakan cara 

mencuci tangan dengan 

baik dan benar untuk 

anak-anak dusun 

loputih 

Vita Nurul 

Aviati 

g. Menyelenggarakan 

pemeriksaan bagi 

warga Jatimulyo 

Desa 

h. Menyelenggarakan 

kegiatan pembagian 

bubur kacang ijo untuk 

warga desa jatimulyo  

Desa  

5. Pelatihan Mading a. Menyelenggarakan 

pelatihan pembuatan 

mading anka sholeh 

untuuk siswa SD dan 

SMP di Masjid Al-

Fatah di Dusun loputih 

Devika Dwiyasti 
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6. Program Kebun 

Sehat 

a. Mengenalkan dan 

melaksanakan 

penanaman tanaman 

obat keluarga (TOGA) 

untuk anak-anak dusun 

loputih 

Dwi Rahmawati 

b. Menyelenggarakan 

penyuluhan penanaman 

sayuran dalam pot bagi 

anak-anak di Dusun 

Loputih 

Diana Rahayu 

Etikaningsih 

c. Memberikan 

penjelasan tentang 

hidroponik, cara 

membuat serta 

manfaatnya bagi warga 

dusun loputih 

khususnya anak-anak 

Vita Nurul 

Aviati 

d. Menyelenggarakan 

pelatihan atau 

mempraktekkan 

langsung proses 

pembuatan hidroponik 

kepada dusun loputih 

khususnya anak-anak 

Vita Nurul 

Aviati 

e. Melaksanakan 

pelatihan dan praktik 

menanam apotik hidup 

menggunakan bagor 

bekas untuk anak-anak 

dusun loputih 

Vita Nurul 

Aviati 

7.  Pemutaran Film 

Edukasi 

a. Memutarkan film 

edukasi bagi anak-anak 

dusun loputih 

Dwi Rahmawati 

b. Menyelenggarakan 

pemutaran video 

edukasi bahasa inggris 

berjudul “Head 

,Shoulders, Kness, and 

Toes” bagi anak-anak 

dusun loputih 

Diana Rahayu 

Etikaningsih 

c. Menyelenggarakan 

pemutaran video 

edukasi bahasa inggris 

bahasa inggris berjudul 

“Baa Baa Black 

Diana Rahayu 

Etikaningsih 
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Sheep” bagi anak-anak 

dusun loputih  

d. Menyelenggarakan 

pemutaran video 

edukasi bahasa ingrris 

berjudul “Learn About 

Numbers” bagi anak-

anak di dusun loputih 

Diana Rahayu 

Etikaningsih 

e. Menyelenggarakan 

pemutaran video 

edukasi bahasa ingrris 

berjudul “Wash Your 

Hands Song” bagi 

anak-anak di dusun 

loputih 

Diana Rahayu 

Etikaningsih   

f. Memutarkan film 

edukasi bagi anak-anak 

di Dusun Loputih RT 

01-05  

Vita Nurul 

Aviati 

g. Memutarkan film 

edukasi bagi anak-anak 

di Dusun Loputih RT 

06-10 

Vita Nurul 

Aviati 

8. Pengenalan 

pengetahuan 

fisika 

a. Menyelenggarakan 

sosialisasi tentang 

dunia fisika kepada 

kepada anak-anak di 

dusun loputih 

Iin Indriani 

9. Sosialisasi 

Pendidikan 

a. Menyelenggarakan 

sosialisasi tentang 

pendidikan karakter 

kepada anak-anak di 

dusun loputih 

Iin Indriani 

10. Permainan Asah 

Otak 

a. Menyelenggarakan 

pelatihan permainan 

puzzle bahasa inggris 

untuk anak SD di 

Dusun Loputih 

Diana Rahayu 

Etikaningsih 

b. Memberikan 

permainan puzzle 

untuk anak-anak di 

dusun loputih 

Mukti Wibowo 

c. Memberikan 

permainan scrable 

untuk anak-anak di 

dusun loputih 

Mukti Wibowo 
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11. Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Mendongeng 

a. Menyelenggarakan 

kegiatan mendongeng 

legenda yyang ada di 

Indonesia bagi anak-

anak SD di dusun 

loputih 

Diana Rahayu 

Etikaningsih 

12. Sosialisasi 

Manfaat Internet 

a. Memberikan 

penjelasan tentang 

manfaat internet untuk 

remaja dusun loputih 

Mukti Wibowo 

b. Memberikan 

penjelasan dampak 

positif internet untuk 

remaja disin loputih 

Mukti Wibowo 

13. Pelatihan Install 

Ulang 

a. Menyelenggarakan 

pelayihan install ulang 

sistem operasi untuk 

remaja dusun loputih 

Mukti Wibowo 

14. Penyuluhan Pola 

Asuh Anak 

a. Menyelenggarakan 

penyuluhan pola asuh 

anak bagi ibu-ibu 

dusun loputih 

Unit 

15. Pendampingan 

Kegiatan 

Masyarakat 

a. Mendampingi kegiatan 

karang taruna di dusun 

loputih 

Unit 

b. Mengikuti kerja bakti 

di dusun loputih 

Unit  

16.  Pengadaan Sarana 

dan Prasarana 

Dusun 

a. Menyelenggarakan 

perawatan sarana dan 

prasarana masjid Al-

Fatah dusun loputih 

Unit  

b. Menyelenggarakan 

perawatan sarana dan 

prasarana masjid Al-

Majdah dusun loputih 

Unit  

c. Menyelenggarakan 

perawatan sarana dan 

prasarana mushola al-

amin dusun loputih 

Unit  

d. Menyelenggarakan 

pembuatan papan 

petunjuk arah di dusun 

loputih 

Unit  

e. Menyelenggarakan 

pemasangan papan 

petunjuk arah di dusun 

Unit  
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loputih 

f. Menyelenggarakan 

pembuatan struktur 

organisasi dusun 

loputih 

Unit  

17.  Lomba Cerdas 

Cermat 

a. Menyelenggarakan 

perlombaan cerdas 

cermat untuk anak-

anak di desa jatimulyo 

Desa 

18. Tabligh Akbar a. Menyelenggarakan 

tabligh akbar untuk 

masyarakat jatimulyo 

Desa  

19. Lomba Tingkat 

Kecamatan 

a. Menyelenggarakan 

pertandingan tonis 

warga masyarakat 

kecamatan dlingo  

Korcam  

b. Menyelenggarakan 

perlombaan gerak dan 

lagu warga masyarakat 

kecamatan dlingo 

Korcam  

20. Pameran 

Kerajinan Tangan 

a. Menyelenggarakan 

pameran kerajinan 

tangan di Desa 

Jatimulyo 

Desa  

 


