
Nama-nama Kelompok Diklat Susulan KIM 7 

NO NAMA KELOMPOK LO 

1 Kiky Zumrotul H 

Pennisetum 

purpureum 
Andika Firdaus 

2 Sarah Nur Fadilla 

3 Andri Sulistyorini 

4 Ayyas M  Al Fatih 

5 Moh Rizal Sauki (CO) 

6 Aiski Rekasela 

7 Lina Dwi Novita S 

8 RhifaSiti F.  N. D 

9 Rizkhy Ervanda 

Calliandra 

haematochepala 
Habibburochman 

10 Muhammad Nainun  

11 Umi Shofiatun 

12 Adenoga G. S (CO) 

13 Luthfa Jusniar 

14 Siti Muliatur Rohmah 

15 Eva Nur Hidayah 

16 M. Faiq Naufal 

Leucaena 

leucocephala 
Nabila Bulova 

17 Oktavian Budi S 

18 Indah Mulyaningsih 

19 Rendy Setiawan 

20 Zulfikhri Rama S. (CO) 

21 Nimas Sekar F. 

22 Diah Nur Aini 

23 Puspita Sekar Kirana Dewi 

24 Rofiudin Hidayatulla 

Brachiaria 

decumbens 
Ayu Kahardika 

25 Khifdhotul Muniroh 

26 Azhar Yudha P. 

27 
Yulianto Adi Perdana 

(CO) 

28 Sofia Aulia Hidayat 

29 Siti Mur Ulfah 

30 

Friggayulia Putri Kun 

Priyanto 

 

Co atau perwakilan kelompok harap menghubungi Cp terkait kontak LO 

Cp: Isramiaty (082301307454/nurma.s.i)



Penugasan Diklat Susulan KIM 7 

A. Penugasan  

a. Kelompok 

i. Ppt: masing-masing kelompok memunculkan sebuah inovasi terkait nama 

masing-masing kelompok, jumlah slide maksimal 10 slide termasuk nama 

kelompok. Ppt berisi tentang nama kelompok, latarbelakang, inovasi, 

penutup. 

ii. Pensi: memilih salah satu dari Semangat, Observatif, Leadership, Intelektual, 

Darmabhakti. Peserta menyiapkan pensi dengan durasi maksimal 10 menit 

termasuk perkenalan tim. 

iii. Yel-yel: masing-masing kelompok wajib membuat yel-yel sekreatif mungkin 

dengan durasi minimal 2 menit beserta gerakan. 

iv. Jargon: masing-masing kelompok membuat jargon simple dan kreatif serta 

menggambarkan kelompok masing-masing. 

v. Nametag: masing-masing kelompok membuat nametag yang kreatif sesuai 

nama kelompok untuk data diri masing-masing berisi (nama, kelompok, LO, 

nomer yang dapat dihubungi) 

vi. Snack kelompok: masing-masing kelompok mendapat satu tebakkan, setiap 

kelompok membawa makanan sebanyak 250 gram 

1. Snack bocah petualang : Pennisetum purpureum 

2. Salah satu bagian tubuh gajah : Calliandra haematochepala 

3. Stik ayu ting-ting : Leucaena leucocephala 

4. Sepatu coklat : Brachiaria decumbens 

b. Individu  

i. Soal dijawab dan ditulis dalam logbook: 

1. Apa itu KIM? 

2. Apa itu kepenulisan? 

3. Apa arti logo KIM? 

4. Siapa direktur KIM? 

5. Apa saja Proker yang terdapat pada HRD, RID, PRD? 

6. Berapa jumlah PH KIM? 

7. Siapa nama masing masing Manajer divisi di KIM? 

8. Bagaimana memunculkan ide yang inovatif? 

ii. Logbook: handmade, jumlah halaman, bentuk, ukuran, sekreatif mungkin. 

 



iii. Bekal makan siang: 

1. Teka-teki makanan individu. Tebaklah menu makanan yang 

tersembunyi dalam cerita dibawah ini, makanan yang terdapat dalam 

cerita akan menjadi bekal makan siang : 

Didalam sebuah kotak kecil konon terdapat sebuah kehidupan yang 

bahagia, terdapat 2 sahabat yang hidup didalamnya. Tanah dalam 

kotak tersebut padat dan empuk, bulir-bulir pasirnya berwarna putih, 

diatasnya hidup lah 2 sahabat tersebut. Sebutlah keduanya kenta-Q 

yang memiliki kulit berminyak dan kering, bersama Bang jay yang 

tubuhnya berwarna warni namun mayoritas hijau, memiliki kulit 

berair dan basah. Keduanya hidup tentram hingga penghuni baru 

muncul, badannya berwarna putih, ringan dan rapuh, ia iri terhadap 

kedekatan kenta-Q dan Bang jay, ia pun membuat keduanya 

bertengkar dan saling tuduh, dengan , lalu entah darimana datangnya, 

sosok berbadan panjang yang dijuluki sebagai sang-peace muncul, ia 

melerai pertengkaran antara kenta-Q dan Bang Jay, karena sifatnya 

yang bijak, ia mendengarkan semua penjelasan dari keduanya, tak 

lupa si penghuni baru pula, akhirnya sang-Peace mengerti dan 

memberikan hukuman untuk ketiganya, kenta-Q akan tetap hidup 

ditdalam kotak, Bangjay akan hidup terpisah diluar kotak, begitupula 

anak baru itu, ketiganya hidup ditempat terpisah hingga ajal 

menjemput ketiganya. Dan, sang-Peace kembali ketempatnya dan 

bertapa hingga kematian menjemputnya. 

Clue: terdapat 5 jenis makanan dalam cerita tersebut, posisi 

peletakkan makanan juga ada dalam cerita, cermati cerita tersebut 

2. Teka-teki makanan individu. Tebaklah jenis makanan yang 

tersembunyi dalam cerita dibawah ini, jenis makanan dalam cerita 

akan menjadi bekal snack : 

Disebuah desa hiduplah peternak sapi perah dan ternaknya. Orang-

orang biasanya memanggilnya Oppa bread. Setiap harinya, Oppa 

bread selalu memerah sapi-sapinya hingga menghasilkan 250 ml air 

perasan ambing. Air tersebut selanjutnya dikemas dalam kardus dan 

dipasarkan. Selain itu, Oppa bread juga senang mengumpukan air 

dalam botol. 

Clue: terdapat 3 jenis makanan dalam cerita tersebut, cermati cerita 

tersebut. 



 

 List barang bawaan 

1. Alat sholat (mukena, sajadah, Al-Quran) 

2. Alat tulis 

3. Bekal makanan berat (teka-teki) 

4.  Bekal makan siang (teka-teki) 

5. Logbook 

6.  Air 1,5 L dua botol 

7.  Baju ganti (training dan kaos) 

8. Slayer 

9. Name tag 

10. Sandal  

11. Obat pribadi 

 


