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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala, karena atas 

kehendakNya maka laporan kegiatan  kunjungan mahasiswa Centro Escholar University Philipine 

Di Pusat Unggulan Ipteks Pemberdayaan Masyarakat Poltekkes Kemenkes Surabaya. 

Laporan kegiatan ini disusun sebagai salah satu dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan 

kegiatan PUI Pemberdayaan Masyarakat. Dalam penyusunan dokumen laporan ini dapat 

terselesaikan berkat dukungan dan sumbang sih pikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada 

kesempatan ini, tak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

: 

1. Drg. Bambang Hadi Sugito, M.Kes selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya, atas 

segala dukungan yang telah diberikan dalam pelaksanaan kegiatan ini. 

2. Wakil Direktur I, Wakil Direktur 2, dan Wakil Direktur 3 yang telah memberikan 

dukungan, bimbingan dan arahan kepada pengelola PUI Pemberdayaan Masyarakat ini 

secara optimal. 

3. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan yang telah memberikan dukungan, bimbingan 

dan arahan kepada panitia dan peserta kunjungan ini secara optimal. 

4. Pimpinan Centro Escholar University Philipine beserta staf dan mahasiswa yang telah 

berkunjung ke PUI Pemberdayaan Masyarakat Poltekkes Kemenkes Surabaya. 

5. Seluruh tim pengelola PUI Pemberdayaan Masyarakat Poltekkes Kemenkes Surabaya. 

 

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peserta 

kunjungan dan bagi pengelolaan PUI Pemberdayaan Masyarakat Poltekkes Kemenkes Surabaya.  

 

Surabaya, Maret 2020 

Koordinator PUI-PK 

 

 
Nikmatul Fadilah, S.Kep.,Ns.M.Kep 

 



 

 

 

A. Pendahuluan 

 Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam pencapaian program 

pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan di masyarakat dengan metoda pemberdayaan 

masyarakat akan memperoleh efektivitas dan efisiensi tinggi karena masyarakat akan terlibat 

langsung dalam proses kegiatan tersebut, atas dasar hal tersebut Politeknik Kesehatan Surabaya 

menetapkan pemberdayaan masyarakat sebagai unggulan dalam mencapai tujuan program 

Pendidikan sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan. Program pemberdayaan masyarakat 

diimplementasikan penerapannya dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu 

pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. 

 Berkaitan dengan peningkatan kualitas Pendidikan di Politeknik Kesehatan Surabaya telah 

dilakukan kerjasama dengan Centro Escholar University (CEU) Philipine. Kerjasama tersebut 

telah ditindak lanjuti dengan kegiatan Student Exchange antar kedua negara yang diawali dengan 

kunjungan studi Poltekkes Kemenkes Surabaya ke CEU pada tanggal 8 – 11 Oktober 2019 Dan 

pada tanggal 25 Januari 2020 s.d. 8 Februari 2020 telah dilakukan pengiriman mahasiswa balasan 

oleh CEU Philipine ke Politeknik Kesehatan Surabaya yang terdiri dari 16 mahasiswa yanb berasal 

dari tiga jurusan yaitu Jurusan Gigi, Keperawatan dan Teknik laboratorium gigi. Salah satu 

kegiatan yang dilakukan pada kegiatan student exchange tersebut adalah kunjungan ke Pusat 

Unggulan IPTEKS Pemberdayaan Masyarakat Poltekkes Kemenkes Surabaya. 

 

B. Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan kunjungan studi di PUI Pemberdayaan Masyarakat  dilaksanakan pada tanggal 31 

Januari 2020. 

 

C. Peserta  

Peserta Kegiatan ini terdiri dari mahasiswa dari Centro Escholar University 16 orang, berasal 

dari 3 jurusan yaitu : Nursing, Dentistry, dan Medtech. 



Sebagai dosen fasilitator dari pengelola PUI Pemberdayaan dosen  dari Jurusan Kesehatan 

Lingkungan, jurusan Teknik Elektromedik, jurusan Kebidanan, Kepala Pusat Pengembangan 

Pendidikan, Wakil Direktur III Poltekkes Kemenkes Surabaya. 

 

 

D. Kegiatan Yang Dilakukan   

Kegiatan dilakukan di dalam dan di luar Gedung, kegiatan didalam Gedung meliputi 

pengenalan PUI-Pemberdayaan Masyarakat dan kegiatan di luar Gedung adalah kegiatan 

kunjungan ke UMKM masyarakat di kelurahan Jambangan yang memiliki Program 

Pemberdayaan Masyarakat dalam memanfaatkan limbah sebagai produk yang bermanfaat 

bagi masyarakat baik dari segi Kesehatan maupun ekonomis dan budaya. 

 

Beberapa Kegiatan yang dilakukan, yaitu : 

1. Selamat datang dan sambutan  dari  Poltekkes Kemenkes Surabaya. 

 



 

 
 

2. Mempelajari instalasi pengolahan limbah domestic menjadi air bersih. Bahan yang 

digunakan sebagai berikut: 

- Bin atau ember bekas dari plastic sebanyak 2 bh. Satu ember atau bak plastic berfungsi 

sebagai bak penampungan pertama. Bak kedua berupa bak filtrasi yang berisi kerikil, 

zeolite, dan sabut kelapa. Air hasil dari pengolahan limbah sederhana ini merupakan 

air bersih yang bisa untuk menyirami tanaman, untuk mencuci modil/ kendaraan 

lainnya. Belum bisa dijadikan air minum. 

 



 

 

 

 
Gambar/ foto instalasi air limbah rumah tangga 

 

3. Mempelajari pembuatan kompos dari sampah domestic/ rumah tangga. Dalam hal ini 

kompos dibuat menggunakan komposter yang bahannya terdiri dari bin/ tong plastic 

yang diberi pipa PVC untuk memasukkan oksigen kedalam komposter. Setiap 10 

(sepuluh) rumah membuang ke dalam 1 (satu) komposter. 

 



 
Gambar Komposter 

 

4. Mengikuti workshop pembuatan bricket yang dibuat dengan bahan dasar kompos, 

tepung tapioca dalam bentuk gel, dan mesin pencetak. 

 

 
 

6. Foto Dokumen lain 

 

 



 
 

 

 

 

E. Penutup 

Kegiatan ini berlangsung dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dari antusiasnya peserta 

dalam mengikuti seluruh rangkaian acara. Hampir setiap mahasiswa dari CEU mencoba 

berperan aktif dalam seluruh kegiatan seperti, pembuatan briket, pembuatan kompos, 

pengelolaan air bersih.  






