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RINGKASAN
Kelurahan Wonorejo Timur RW 7, Rungkut Surabaya merupakan wilayah yang
layak untuk dijadikan tempat KKN. Kelurahan Wonorejo Timur, Kecamatan Rungkut
adalah kawasan yang padat penduduk di Surabaya. Wilayah ini dijadikan lokasi KKN
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : Potensi dan permasalahan yang
dihadapi UKM di kelurahan Wonorejo Timur, Kebutuhan objektif lokasi KKN, serta
Kemampuan peserta KKN untuk menangani masalah yang berhubungan dengan Logo
pada produk UKM. Pelaksanaan KKN dilaksanakan oleh Jurusan Arsitektur dan Desain
Produk 2017. Pelaksanaan (realisasi) kegiatan, antara lain Penyuluhan tentang logo, label
dan produk UKM, Pembenahan infratuktur publik (Kerja Bakti), Renovasi papan
penunjuk jalan, serta Penyuluhan dan pelatihan produk daur ulang. Banyak sekali faktorfaktor yang mendukung kegiatan kami sehingga terlaksana dengan baik, faktor-faktornya
adalah sebagai berikut: Kerjasama antar anggota kelompok, Dukungan dari pihak kampus,
Dukungan dari RT 3 dan RW 7 Wonorejo Timur Blok A, serta Keramahan beberapa
warga dan para karang taruna terhadap peserta KKN. Kendala-kendala yang dihadapi
Kelompok 7 selama KKN berlangsung, yaitu pada kegiatan renovasi papan penunjuk jalan,
tempatnya sulit di bongkar, usia ibu-ibu yang sudah diatas 40 tahun, sehingga perlu
penyesuaian pada materi pelatihan yang diberikan. Hasil dari kegiatan dapat disimpulkan
bahwa : Pada hari pertama warga sangat antusias untuk menerima peserta KKN
Kelompok 7 berada di wilayah mereka. Banyak sekali warga UKM yang datang pada
acara pembukaan serta pemberian materi tentang Logo, Label, Produk UKM dan
pengecatan jalanan RT. 3 RW. 7, Wonorejo Timur Blok A, di hari pertama beberapa warga
memberikan support berupa memberi minuman, makanan, dan fasilitas seperti air. Pada hari
kedua para karang taruna banyak yang berpartisipasi membantu pengecatan paving dan
membersihkan jalan RT. 3 RW. 7 Wonorejo Timur Blok A, dan sebagian warga masih
memberikan minuman, makanan. Dan hari ketiga mengadakan penyuluhan dan pelatihan
produk daur ulang. Dalam 3 hari acara KKN ini beberapa warga berperan sangat baik dan
membantu kelancaran acara.
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Pebersihan dan pengecatan paving
(Hari jum’at: 14/07/2017)

Pembongkaran Papan Jalan Lama
(Hari Sabtu: 15/07/2017)

Pemasangan Papan Jalan Baru
(Hari Minggu: 16/07/2017)

