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Abstrak

Pedngkatal ekonomi ma-!'ar"kat melalui pemberdayaan perempuan nelayanpembudidaya rumput

laut di Desa Ilodulunga Kecamatan Anggrck Kabupaten Gorontalo Utara oleh Tineke Wolok, ST,

MM dan L.awati Abdul, SE, M. Si, Kuliah Keda Sibermas Pengabdian Lembaga Pengabdian Masya$kat

Universitas Negeri Gorontalo Tahm 201 5.

Program KKS Pengabdian ini bertuj ua.r u.rtuk memberdayakan masyarakat perempu,lll nelayan

pembudidaya rumput laut dalam rangka meningkatkan ekonomi masyamkat khususnya kelompok
pe1€mpuanpembudidayam.mputlautdanumrimnyamasyamkatdiDesa odulunga KecamatanAnggek

Kabuparen Coronl,rlo Ulirrx.

Pemberdayaan nasyarakat ini dia,'ahkan untuk meningkatkan produkivitas perempuan nelayan

pembudidaya rumput laut dalam neningkatkan pendapatan mereka- Cam pemberdayaan berkelanjutan

tersebut dapat dilakukan melalui, Peftama pada tahapan ini yang harus diidentifikasi adalah j u.'nlah

masyarakat yaitu perempuan y.ang melakuka.r akivitas pembudidaya sekaligus pengelola rumput laut

menj adi bahan makana.n, kemampuan pembudidaya mrnput laut dalan menyediakan bahan baL:u yaitu

nmput laut, kesiapan perlengkapan yang digunakan dalam memptoduksi olahan rumlut laut, pasax

potensial dan aktual terhadap hasil olahan rumput iaut, analisis persaingan dan kualitas Foduk rntuk

bersaing, ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan manaj erial, pengelolaan modal ke{ a (akses

ke lembaga keuang:r.n), dan kemampual pemasaran. Serla pengawasan berkelanjutan pengawasan

dilakukan secara komprehensif dan berkelanj utan. Pada tahap ini pelibatan institusi pemerintah da11

lembaga mitra akan sangat menentukan kesuksesan dari progam tersebut.

AdapLm hasil yang telah dicapai adalah telah terbentuk kelompok-kelompok peremprun nelayan

pembudidaya rumput laut sistem kemitrafl melalui pelatihan-pelatihan dan bimtek yang dilakukan oleh

tenagaienaga aNi.

Kata Kunci: Peningkatan Ekonomi Masyarakat, Perempuan Pembudidaya Rurnput Laut.

Hal.

e
itian

dan

PENIDAHULUAN

Sumberdaya alam pesisir dan laut, dewasa

ini sudah sen.rakin disadari banyak orang bahwa

sumberdal a ini merupakan sualL polen:i yang

cukup menjar'rjikan dalam mendukung tingkat

perekonomian masyalakat terutalma bagi nelayan.

Koruekuensi logis dari sumberdaya pesisir dan laut

sebagai sumberdaya millk bersama (common

properg,) dan terbuka rurtLrk \nntnn (Opeh Acces)

maka pemanfaatan sunberdaya alam pesisir dan
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laut dewasa inni semakin meningkat di hampir

semua wilayah.

Seiring dengan meningkatnya usaha

penangkapan dalam memenuhi kebuhrhan pangan

baik bagi masyarakat disekitarnya maupun

terhadap pennintaan pasar dalam negeri dan luar

negeri. Ghofar (2004), mengataan bahwa
perkenbangan eksploitasi suberdala alam laut dan

pesisir dewasa ini (penangkapan, budidaya, dan

ekstraksi bahan-bahan untuk keperluan medis)

telah menjadi sLratu bida,lg kegialan ekonomj )ang
dikendalikan oleh pasar (nxa*et driven) terutama

jenis-j enis yang bemilai ekonomis tinggi, sehingga

mendorong eksploitasi sumberdaya alam laut

pesisf dalam skala dan intensilas leng cukup besar.

Sebagai akibat pemanlaataDnya cenderung

melebihi daya drirkung sumberdaya (oper

e ksp I o i t at i o n) dalb er sifat destruktif Kondisi ini

semakin dipe1palah olehpenigkatan junnah amuda

penangkapan, penggunaan alat dan teknik sefia

teknologi penagkapan yang tidak ramah

lingkungan. Disamping itu berbagai aktivitas

manusia baik di wilayah pesisir dan laut serta

kegiatan di dafttan (upland) yarg juga dapat

menimbulkan dampak pencemaran lingkungan.

Kondisi ini menimbulkan tekanan lingkungan

bahkan cenderung merusak sumberdaya alam

pesisir dan laut yang cenderung meningkat

intemitasnya da wa]'1u kewallu, sehingga pada

akhimya menimbulkan memuurnya daya dr-rkung

sumberdaya dan dalam jangka panjang akan

mengakibatkan suatu tragedi bersama (open

rragedy).

Kebijaken pengembangar kau asan pesisir

yang dilatsamkan selama ini sering benifat parsial

dan berpola "op-down", sehingga sering kali

kurang atau bahkan tidak mencerminkan

kepentingan dankebutuhanmasyarakat iokal, tidak

betpola " bottom-up " , temasuk nilai-nilai atau

kearifar lokal. Sejalan dengan otonomi daerahyang

diiingi dengan menguahyatuntutan denoknlisasi

dan peningkatan peran masyarakat

ktakeholdetr, pemerataan dar keadilan serta

perhatian terhadap potensi dan keanekaragarnan

daerah, maka proses pengembangan kawasan

pesisir laut heodaknya disusun dalam bingkai
pendekatan integralistik yang sinergistik dan

harmonis, dengan memperhatikan sistem nilai dan

kelembagaan yang turnbuh dan berkembang dalam

masyarakat setempat serta sejalan dengan

pengembangan sumber-sumber potensi lokal.

Salah satu potensi dalam pengembangan

su nberday.r mar u:ia dalam m,rgka pem berdayaan

nasyankat pesisf adalah meliiat potemi yang bisa

dilakukan oleh kelompok perempuan. MasyaEkat

pesisir Ilodulunga juga tidak lepas dari peran

peremfuan dalam pengembangan ekonomi

keluarga berbasis potersi pesisir ini. Secara umum

perempuan pesisir sebagai mana perempual di
wilayah inij uga merniliki peran utama dalam keda-

kerj a domestik. lni terutama terlilat pada keluarga

nelayan. Hampir semua kegiatan produktif melaut

dan persiapannya dilakukan oleh laki-laki.
Maraknya usaha produktifbudidaya rumpu laut

telah membuka peluang bagi porempuan untuk

terlibat pada kegiatan produlil Pada keluarga

petani rumput laut perempuan biasa terlibat
membantu persiapan penanaman rumput laut,

s€pefti pengikatan tali tumbuinya rumpu laut dan

proses penjemuran ketika panen tiba. LakiJaki

turun ke laut meiakukan budidaya dan pemanenan

Dalam keiuarga nelayan, pe$n percmpuan

sangat terbatas pada peran reprodukif dan

domestik. Hampir tidak terlibat apapun pada

kegiatan produktif. Sementara pada keluarga

petani rumput laut, peran perempuan lebih luas.

Mereka bisa rnengikat bibit pada bentangan tali

tarnpar media budidaya, melakukan penjemuran

dan pengumpulan serta melakukan komr'urikasi

dengan pedagang yang data,ng memborong. Baik

pada keluarga nelayan maupun keluarga petali

rumput laut, pemasamn hasil biasanya menjadi

peran yang dimaintan lakilaki, harya sedikit
jumlah perempuan yang terlibat dalam proses
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dan

ga

penjualanhasil, yaknidi komoditas rumpu laut
dengar bednteraksi pada pedagang yang datang

ke desa. Kalaupun tid.k sebagai pctani rumpu laut,

perempuanjuga bisa mendapatkan upah sebagai

bu.trh ikat rumput sut herdak dibudidayakan di
laut. Mereka dibayar secara harian.

Kegiatan KKS pengabdian melupakan

bentuk pengintegmsian T/i Dharma Pergurul:t't

?lrggi yailu antara pengabdian pada masyarakat

dengan pendidikan dan penelitian yang wajib
dilakukan oleh setiap dosen untuk melaksanaka,r

pengabdian pada nusyarakat yang diintegrasikan

dengan n'uhasiswayang diharuskan melakanakan

program KKS yang merupakan salah satu

pers)aralan yang horu. ditempLrJr maba.i.ua
j enj ang pendidika:r dan rvadah pengabdian pada

masyamkat secara langsung di masyaraliat untu

menyelesaikan masa pendidika.rnya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka kami

mcngangkar rcna Pcningkaran E konom i
Masyalakat Melalui P emberdayaan
P erempuail Nelaf an Pembudidayd Rumput
Laut Di Desa llodulunga Kecamatan Anggrek

Kabupaten Gorons talo U/d/d yang sela.lljutnya

diterapkan dalam kegiatan KKS pengabdian yang

diusung oleh LPM Univesitas Negeri Gorontalo,

khususnya pada lokasi Desa Ilodulunga,
Kecamata! Angg€k, Kabupaten Gorontalo Utara,

Provirsi Gorontalo.

Untuk menyelesaikan masalah di atas, maka

akan dilakukan beberapa taiapan kegiatan sebagai

berikut:

- Tahap analisis/ identifikasi potensi, pada

tahapan ini yang ha."us diidentifikasi adalahjumlah

masyarakat dalam hal ini perempuan yang

melakukan aktivitas pembudidaya sekaligus

pengelola rumput laut menj adi bahan makanan,

kemampuan pen'rbudidaya mmput laut dalam

menyediakan bahan baku yaitu rumput laut,

kesiapal perleDgkapan yang digunakan dalam

rnemproduksi olahan rumput laut, pasaj poten-sial

dan aktual terhadap hasil olahan mmput laut,

analisis persaingan dan kuaiitas produk untuk
bersaing.

- Penguatan Kelembagaa4 tahap ini sangat

penting dalam melegitimasi usaha dan produk lnng
dihasilkan. Selama ini usahapengolahanrumpr-rt

laut menjadi bahan makanan seperti Kripik rumput

laut, Dodol rumpu lau! dan Seiei rumput laut ma.sih

bersilar kelompok namun belum lerorgxnisir
dengan baik dan kelompok tenebutbelum memiliki

orientasi untuk pengembangan usaha. Nantinya
usaha ili akan menj adi industri rumah lalgga yarg

terorgarish dengan baik di ba\qh naunge-n Badan

Usaha Milik Desa dan berkolaborasi dengan

lernbaga mitra (pihak swasia).

- Pendidikrn dan pclaLihan: tahap ini

tlilakukan untuk meningkatkan kemampuan

manajerial, pengelolaan modal kerja (akses ke

lembaga keuaryan), dan kemampuan pemasaran.

- Pengawasan berkelaaj utan: pengawasan

dilakukan secara komprehensif dr-n berkelanjutan.

Padatahap ini pelibatan institusi peme ntah dan

lembaga mitra akan sangat menentukan
kcsuksesan dari program ini.

Dalam mewujudkan hal tersebut, teknologi/

metode yang ditawarkan adalah dengan
memberikan metode pelatihan kepada perempuan

pembudidaya dan pengolah rumput lau! mulai dari

telcik bagainum mengembangkan prcduk olahan

rumput laut menjadi produk makanan yang

berkualiras. sehar dan higenis sena bagajmcnr

membuat kemasan yang menarik sehingga produk

olalar rumput laut tersebut menjadi olahan

makanan yang memilik daya tarik bagi konsumen.

Untuk melakukan bebenpa hal tersebut maka

dibutuhkan keterlibatan stakeholder dalam
memberikan motivasi kepada perempuan-
perempusn pcngelolah rirmpul laul ddn ini

membutrhkan Kolaborasi pihak pemerintah dan

s wasta serta masyarakat akan sangat dibutulkan
untuk kesuksesan proglam tersebut. Pemerintah

uas.

tali

Jurnal Pengabdian Valune 1 , Nanar 2, Juni 2015 1.3',7
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akan melahirkan kebijakan berupa legalitas {bnnal

yang berpihak kepada pelaku usaha dalam hal ini
perempuan pengolah rumput laut dan akses

pemberian kedit usaha- Untuk swasta diharapkan

akan terbangun mekanisme pengelolaan yang

efektif dan efisien sarnpai pada konsumen akhir
Dukungan masyarakat menj adi hal yang teryenting

pula dalam hai menjaga ketersedian bahan baku

yaitu rumput laut sehingga dapat memberikan

peningkat produksi yang lebih baik.. Perar

mahasiswa pesefta Kuliah Keda Sibemas (KKS)

Universitas Negeri Gorontalo akan meniadi

motivator dan fasilitator antara kelompok
pembudidaya dan pengolah rumput laut dan

stakeholder.

Lembaga mitra yaog nantinya mendukung

program ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigasi Kabupatel Gorontalo Utarr, Dinas

ini bertugas sebagai mitra pemerintah dan

akademi:i Lr.rnrk melcJ<ukan proses pendampirgan

kepada masyarakat khususnya kepada
perempuan pengelolah rumput laut, sehingga

kelompok tersebut dapal melgembangkan usalla

nrmput laut manjadi bahan olatran makanan yang

berkualitas.

Kelompok sasaran dalam kegiatan KKS
pengabdian ini adalah masug-masing 10 (sepuiuh)

kelompok sasaran di desa Ilodulunga Kecamatan

Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara yang

merniliki permasalahan yaitu kurangnya
pemahaman ma-sayankat dalam hal ini perempuan

pengolah rumput laut dalam membuat kemasan

yang nenarik terhadap produk olahan makanan

yang dihasilkan, serta kuangnya pengetahuan

kelompok dalam hal memasarkan produk hasil

olalan mereka,

Adapun kelompok sasaran adalah

perempuan pembudidaya dan pengolah nr.rnput

laut menjadi produk olahan makanan di Desa

Ilodulunga Kecamatan Anggrek Kabupaten

Gorontalo Utara, yang selama menghadapi

beberapa masalahdiberbagai aspek diantamnya:

(1)Aspekmodal dan pengelolaan keuangan; (2)

Aspek manajemen dan pengelolaan sumber daya

manusia; (3 ) Aspek Hukum; (4) Aspek produksi

dan pemasamn; (5) Aspek lingl'amga{ dan potensi

pembudida;aan sekaligu pengola.\an rurnput laut

menj adi produk olahan makanan yang berhditas.

SeiLuuh aspek ini dihampkan akan teratasi melalui

program pendampingan yalg nantinyajuga akan

meningkalkan pendapatan bagi perempuan-

perempuan pembudidaya dan pengolah rurnpu laut

di Desa Ilodulunga Kecamatan Anggrek
Kabupaten Goro[talo Utara,

TARGET DAN LUARAN

Target dan luaran yang akan dicapai dalam

peldksanaan KKS Pengabdian ini meliputi:

1. Peningkatan kualitas produksi hasil olahan

prcduk rumput laut

Padaumumnyamasyarakatpenbudidaya
dan pengelolah rumput laut dalam memproduksi

olahan rumput laut menj adi produk olahan baha,r

makan yaitu lcipik, dodol dan selei n-rmput laut

hanya sebatas pengolahan secara tmdisional,

masing-masing kelompok melakukan proses

produksi hanya scsuai kebuLuhan konsumli

nasyankat sehinggabelummenenuhipningkatan
pendapatan masyarakat di desa Ilodulunga

temebul. Dengan pelaksanaan KKS Pengabdian

ini diharapkan akan memberdayakan masyarakat

pembudidaya dan pengolah rumput laut, sehingga

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di

desa tersebut.

2. Peningkatan pengetahuan dan ketcrampilan

Luaran lain yalg diharapkan dari kegiatan

KKS Pengabdian ini adalah meningkatnya

pengetahuan dan keterampilan nasyarakat
pembudidaya dan pergolah runput laut daiam

membuat olahaan produk makanan menjadi

olahan makanar yang sehat dan berkualitas dan

138 Jumal Pengabdian volune 1 , Nanot 2, Juni 2015



Pening katan E kono ni Masyo rc kat Mela lu i Pe mberdoyoon ...

benekrologi linggi. sehingga dapat ber"ajng
dengan produk-produk lainnya.

3. Peningkatan s$'adayamasyarakat

Dengan adanya peran anggota masyarakat

dalam kegiatan pembudidayaan dan pengolahan

nurput laut mulai dari pembudidayarn rumput laut

sampai dengan pengolahan rumput laut menj adi

produk makanan seperti kripik, selei dan dodol

dihar..rpkan dap.rt meninglatlan pariisipasi
masyarakat agar sernakin banyak masyarakat

tertarik untuk membuat dan mengembangkan

rumput 1aut. Dengan terlibatnya anggota
masyarakat laindalam mgmbuat dan mengolah

nunput laut menj adi produk olalun makanan yang

berkualitas dan berdaya guna diharapkan akan

mampu mengrunngi tingkat penganggumn.

4. Peningkatan pendapatan masyarakat

Dengarmeningkalnyamasyarakatdalam
membudidayakan dan mengeloiah rumpu laut
menj adi produk olahanmakarar yarg memiJiki nilai

ekonomis diiurapkan akan mampu meringkatkan
pendapatan masyarakal di Desa Ilodulunga
Kecamatar Angg.k Kabupaten Gorontalo Utara

sehingga berdampak pada peningkatan
kesej ahteraan khususnya perempuan sebagai

bagian dari anggota keluarga dr-n masyarakat pada

umumnla

METODE PELAKSANAAN

r. PERSIAPAN DAN PEMBEI'ALAN

Persiapar dan Pembekalan dilakukan oleh
marhasisw4 dosen dan kelompok sasaran.

Persiapan dan pembekalan oleh
mahasiswa meliput:

' Persiapal adminishasi

Pelaksanaan kegiatan KKS Pengabdiur
ini dirnLrlai d;ri pemrogalal mata L:ulia-h KKS
pada KRS Online. Persyaratan lengkap bagi

ISSN:24A7-7313

mahasiswa yang akan teriibat dalam
pelaksaraan KKS Pengabdian sebagai beril':ut:

a. Calon peseftatelah menyelesaikan 1i5
SKS, baik kependidikan maupun
nonkependidikan yang telah diaht secan

otomatis melalui pengatuarpengambilan

marakuliah KKS di sisrem lnlormasi
Akademik ttl',lG

b. Calon peserta han-:s memprogmm KKS
melalui KRS padatahun berjalan,

c. Mekanisme pendaftaran peserta KKS
pengabdian dengan alur sebagai berilrt:
* Malasiswa waj ib memprogra$Iail

dan menginput mata kuliah KKS
secara online.

* Biodata mahasiswa diprint-out,
kemudian dinasukkan ke LPM
(dengcr melengkapi berkas pada poin

dibawah ini) u,rtuk di validasi.

* Setelah dinyatakan va.lid, mahasiswa

dibed pengantar untuk membayar

bial apendallaran KXS pengabdiar

di Bank.

* Bukti (slip) asli pembayaran
pendaffaran KKS dirnasukkan ke

LPM.

* Pada saat pendaftaran calon pesefta

melengkapi berkas sebagai berikut :

1) Transkrip nilai dari Jurusan/
Program St udi DiLetahui
Pembantu Dekan I

2) Surat ketemrgan berbadan sehat

dari doLler

3) Memasukkan pas photo wama

3x4cm(1 lembar) dan2x3 cm (1

lembar)

* Membayar biaya pendaftaran
Rp.600.000,- (enam ratus ribu
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rupiah) ke rekening Rektor UNG
meialui bank yang diturjuk panitia

atas nana Rektor Univenitas Negeri

Gorontalo.

Peniapan Waktu

Mengingat waktu pelaksanaan KKS

PengaMian ini dilaksanakan benarnaan dengan

kegialan perkuliahan sedangkanj angka wal-nt

pelaksanaan selama dua bulan maka waktu

pelaksanaannya dilakukan pada hari jumat,

sabtu dan minggu selama 4 minggu perbulan.

Dengan demikian frekuensi kegiatan per bulan

adalah 12 hari kegiatan yang dilaksanakan

selama2 bulan

Persiapan pengeuhuan dan keu-ampi lan

Mahasiswa yang diPilih untuk
melaksanakan kegiatan ini sebaiknya berasal

dad program studi ma]1ajemen dan program

studi perikamn dan kelautan, mengingat tema

kegiatarmya yang membutuhkan keilnuan dari

2 program studi ini.Mahasiswa prognm studi

n'ianaj emen hans mempersiapkan pengtahuan

khusrunya di bidang manajemen pengolaan dan

keuangan serta malajemen produksi. Dan

mahasiswa Perikanan dan kelautan harus

mempersiapkan diri khususnya keilmuan

dibidang Pedkanan dan kelautan

' Persiapan sarana dan Prasarana

Bersama-sama dengan dosen

pembimbing lapangan menyiapkan tempat

untuk pelatihan penbuatan produk olahan

makanan yang menggunakal bahan baku dari

rumput laut.

Persiapan oleh dosen Pcmbinbing
lapangan meliput:

' Persiapan administrasi

Proses Pelaksanaan kegiatan KKS

Pengabdian ini dari sisi dosen pembirnbing

dimulai dari pengusulan proposal pengabdian

secara online melalui website http://
lpm.ung.ac.id. Usulan dari dosen ini akan

diproses oleh bagian akademik fakultas dan

selanjutnya akan masuk ke tim LPM.

Persiapan pengetahual dan ketranpilan

Dosen pelaksana kegiatan KKS
Pengabdian ini terdiri dari dosen Jurusan

Manajemen dan jurusan perikanan dalt

kelautan.Kolaborasi dua keilmuan ini yang

dibutLrhkan mtuk melaksanakan pengabdian

dengan tema tersebul diatas sehingga bisa

mendapatkan hasil yang maksimal.

' Persiapan samna dan prasara.na

Betsama-sama dengan mahasiswa
peserta KKS menyiapkan tempat dan

perangkat u,1tuk pelatiha,l pembuatan produk

olahan makanan yang menggunakan bahan

balu dari rumput laut.

2. TAHAP KEGIATAN MAHASISWA
DAN DOSEN PEMBIMBING

Sesuai dengan rencana kegiatan dan persiapan

yang telah dilakukan untuk pelaksanaan

kegiatan lelsebut sesuai pada tabel di bawah

ini.

Total j am kerj a efektif adalah 14 8 Jam

t
d

I
I
t

No.

2X8

2. .10X8
.l0X'1
.:10X4

ddtNc

l .30X1
.10x4

,l .30X l6
.30 x 64

'10 X 64

.10 X 16
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3. RtrNCANA KEBERLANJUTAN
PROGRA.M

Keberlad utan progran ini direncanakan

berdasaxkanhasil evaluasi pelaksanaan kegiatan

dengan mengacu pada tujuan dan luaran dari

kegiatan ini. Rencana keberlanjutan progmm KKS
Pengabdian ini dilakukan dengan tahapan sebagai

berikut:
* Melakukan evaluasi kegialan yang

melibatkan dosen. mahasiswa dan

ma"yarakat sasarcn pengabd:an
* Menlusun program lanjutan bersana

masyarakat berdasarkanpadakegiatan
yang belum tultas dan pengembangan

kegiatan yang sudah selesai
* Rencana keberlanj utan diarahkan pada

tujuan utama yaitu peningkatan
pendapatan masyarakat.

* Rencana keberlaliutanj uga diusulkal
melalui kegiatan yang serupa pada

wilayah lainyang mempunyai potensi

yang mirip dengan keJorrpok sasaran

sebelumnya.

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI
Pada tahun 20 I 2 LPM Universitas Negeri

Go$n1alo mendapatki:n dana hibah untuk I (salu)

seri progran KKN-PPM dalam tema
Pengembangan Usaha Kerajinan Anyaman
Berbasis Eceng Gondok (Eichhorniacrassipes)

Untuk Peningkatao Pendapatan Keluarga. Adapun

hasil yang telah dicapai oleh satu se program

KKN-PPM pada tahun 2012 teEebut antara lain

telah meningkatnya masyarakat untuk
berya,lisipasi dalam perbaikan lingkungan dengan

memanfaatkan tumbuhan eceng gondok yang

selama ini menjadi penyebab dominan dalam

kerusakan di danau Limboto, diperolehnya
respons yang positif dari pihak lain yang terkait

terutama pemerintah daerah dan pihak swasta

rmhrk lebih aktif dalarn penyelamatan keberadaan

danau Limboto serta adanya kenaikal yang

ISSN: 2407 7313

signilikan oleh masyarakat yang linggal di sekitar

pesisft danau Limboto yang memanfaatkan eceng

gondok sebagai bahan kemj inan dan usaha kecil.

Selain itu beberapa program iainnya yang

telah diperoleh dalam bidang pengabdianpada

masyarakat yang dikelola oleh LPM Universitas

Negeri Gorontalo antara lain; pengabdian

masyarakat bagi dosen nuda sumber dana PNBP

sejumlah 50judui, pengabdian masyarakat bagi

dosen sumber dana BOPTN sejumlah 10 judul,

pengabdian masyarakat bagi dosen sumber dana

DIKTI; Program IbM bagi dosen sejudah I judul,

Progam K](N-PPM bagidosen dan mahasirua

sejumlah 2judul, Prograrn PM-PMP bagi dosen

sejrudah 3 judul; Pengabdian masyarakat berupa

kegiarar kemrh bakLi oleh doccD dan mahasi5\\a

di desa binaan Iluta Kecamatan Batudaa
Kabupatgn Corontalo, Program kerjasama
pengabdian masyarakat dengan instansi terkait
antala lain; Program Inkubator Bisris, kegiatan

pembinaan 30 UKM Tenallt selama 8 bulan

keljasama dengan Dinas Koperindag Prov.

Gorontalo dan LPM Ln'lG dengan pembiayaan

dari kementerian Koperasi dan UMKM RI,
Program BUMN Membangun Desa yakni
kegiatan pembinaan bagi clwter pengr4jin gulaaren

di desabinaan Mongiilo kerjasana Bzu dengan

LPM ttNG, Proga,'n Pemuda Sarjana penggerak

pembangunan di pedesaan yakni kegiatan
pendampingal terhadap pemuda sarj ana yang

ditempatkan di desa kerjasama antara dinas

DIKPORA Prov. Gorontalo dan LPM LI'JG
dibialai oleh kemenpora RI, Progrl.npeningkatan

ketrampilan teiaga LNtd'-hu dan Pendamping di
LPM LNG berupa kegiatan TOT Kewirausahaan

bagi calon insnuktu LPM LJ1.IG

IIASILYANG DICATAI
GambaranUmum
Profil Desa Ilodulunga
Desa Ilodulunga, semula merupakan salah

sltu dusun yang adJ di desa Tolongio. Seiring

dengan perkembangan daerah dan dimmika sosial

tpl I
akan

s dan

'ttun
KKS
iusan

dan
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masyardkat seigmpat, nakapadatahun 2011 desa

ini resmi secara administratifmenjadi sebuah desa

devinitif, Desa Ilodulunga pertana kalinya dibuka

oleh para pendatang yang berasal dad suku

Minahas4 yang tujuamya adalah membuka lahan

pertanian. Seringperkembanganarusmobilisasi

onng dan barang mka terj adilah proses pembau

dilingkungan masyalakat yang pada akhimya
membentuk suatu komunitas atau masyarakat
desa.

Desa Ilodulunga sej ak dibennk memiliki
empat dusun dan belum terdapat penambahan

dusuq yaitr-r dusun ewak, tahen4 pusat, dan pante.

Sesuai dengan pembagian wilayah desa maka

dusun pante dan pusat dijadikan sebagai basis

bagi pengembangan komoditi sektor perikanan

sedangkar dusun tahena dan ervak merupakan

basis bagi pengembangan dari komoditi sektor
pertatian dan perkebunan.

Visi dan Misi Desa Ilodulunga

Visi dan misi Desa llodulunga secara

sistimatis menyatu dengan visi dan misi induk
Kabupaten Gorcntalo Utara. Pengej awantahan

visi dan misi tersebut dituangkan dalam visi dan

misi Desa Ilodulunga sebagai bedlrt:

Visi

"Tercapainnya ekonomi, hidup
masyarakat Ilodulunga yang makmur dan

sejatah."

'Misi
l. Mandiri, misi kemandirien ekonomi

Desa Ilodulunga kedepan diupayakan

untuk tui uan mencapai peningkatan

secara ccpal daltun nilai ekonomi:
melalui peningkatan pendapalan

perkapital, produksindan
produktivitas sector pertanian dan

kemudahan akses permodalan,
kesempatan keda dan peningkatan

kemampuan partisipasi masyarakat
pedesaan.

2. Misi kesej ahteraan, rnisi
keseiahteraan pada dasarnya
dilujukan untuk pedesaan melalui
pelaya,ran dan peningkatan proglam-
program pembangunan social yang

berskala besar dan terpadu dengan
progran pemerintah daerah, sepelti
peningkatan mutu dan sarana
pendidikan, perbaikan sarana
kesehatan, da.1 peningkatan kua]itas
gizi, perbaikan pemukiman pendudu-k,

pembagunan fasilitas sarana
transportasi, dan penyediaan
prasarama dan sarana social lainnya.

3. Aganis

Misi ini merupakan cita idela bagi
pemedntah desa dalam menciptakan

masyarakat yang agamis, melalui
upaya peningkatan sarana dan
pmsarana keaga,'naan dan penguatan

kelembagaan umat.

4. Aktiv

Misi ini mempakan reaksi terhadap

misi kemandirian yang dimaksudkan

untuk membentuk tata organisasi
pemerintahan yang tanggap membaca

dan merumuskan kebijakan dan
program menyangkut kebutuhan-

kebutuhan masyarakat dan
pembagunan yang melibatkan
masyarakat untuk memperlancar
usaha mandiri masyarakat, baik
melalui pengadaan teknologi dan

tersediannya sumber-sunber daya

keuangan daerah yang sesuai
kebutuhan di pedesaan. Misi ini
menjadi bingkai urn* memadukan

seluu program kerja instansi untuk
menunjang pembangunan di sektor
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5. I{armonis

Misi ini merupakan pengej ewantahan

dari slabilitas pembtmgunal desa

guna nenciptakan iklim kondusif bagi

peryelelggaman pembangrman desa

nelalui upaya nembagun kehidupan

warga yang hamonis, dan penuh

toleransi dan lDrga menghargai satu

denganyang laimya

Sejarah Pemerintahan Dcsa

Secara dejure pemerintahan Desa

llodulunga disal*an melalui Perda Kabupaten

Gorcntalo Uta ra Nomor 29 Tahun 20 1 1 . Pej abat

semenlam pada saat proses oembentukan desa

Ilodulunga adalah Bapak Al'andi Husain. Masa
jabatan pejabat sementam saal itu adalah selama

I tahun. Pada bulan februari 2 0 1 2 untuk pefiama

kalinya Desa llodu.lunga menyelenggamkan haj atan

demokasi unuk memilih kepala desa. Dari hasil

pelaksana,u1 pesta denolcasi masyarakat desa

itu,lbu Erna Jakaria yang juga semula addah

Bendalram Desa llodulu4a diberikan mandat oleh

masyarakat untuk memimpin desa tersebut pada

periode 2012-2018.

Semasamasih dalam status sebagai salah

satu dusun di Desa Tolongio berbagai
pembangunan baik fisik maupun non fisik telah

dikucurkar baik melaiui sumberpendana,mAPBD

Kabupaten Gorontalo Utara maupun yang

bersumber dari APBN. Salah satu hasil
peiaksanaan kegiatan pcmbangunan yang pemah

ada di antaranya,pembangunan j alar PKK pada

tahun 2015 dimana sast itu KecamatanAnggrek

masih menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten

Golontalo.

Tabel 1. Keadaan Penduduk Desa Menurut
J€nis Kelamin

TAHIIN LAKI.LAKI PRREMPIIAN
20tt 227 185

2012 25t 2tr

Tabel2. Kerdaan Penduduk Dssa Menurut
Kelornpok Usia Tahun

KELOMPOK
USIA

JUMLAH

0-4 54 Orane
5-9 50 Orane

10-14 48 Orans
l5- 19 54 Orane
20-24 48 Orans
25-29 26 Oranc
30-34 l8 Orans
35-39 38 Orans
40-44 38 Orcns
45-49 16 Orane
50-54 14 Orane
55-59 6 Orans

60 Keatas 32 Orans

Tabel3. Keadaan Penduduk Desa Menurut
jeris Kesejahteran

No. KESEJAHTERAAN .ruMLAII
PRA SE]AHTERA 25 KK

2 PRA SE]AHTERA i 34 Kl<
l PRA SEJAHTERA 2 57 KK
4 PRA SEJAHTERA 3 7KK
5 SEJAHTERA 3 PLUS

KONDISI EKONOMI

Struktur perekonomian masyarakat dgsa

Ilodulunga adalah berkarakter masyarakat
pertarian. Hal ini merupakan konsekweisi logis

dari strukur penduduk yang 99% adalah nelayan

dar petani. Mayoritas penghasilan dari masyarakat

adalah nelalan dengon potensi yang pa.ling penting

adalah nrmput laut. Dan juga desa ini adalah

penghasil rumput terbesar di Kecamatan
Anggrek.Saat ini tercatat sejumlah 6 kelompok
yang telah di bentuk unruk membantu pergemkan

perekonomian desa. Ke 6 kelompok tersebul

meliputi kelompok usaha yang beryerak ntuk
menunj ang dan ditunj ang oleh komoditi disektor

perikanal dan peftanian.

,

I

i
t

t

Junal Pengabdian volume 1 , Namot 2, luni 241 5 143



U n ive rs ito s N eg e i G oron ta Io M e n gdbd i

Kelompok usaba sektor perikanan bergemk
dibidang budidaya rumput laut dan pefianian

bergerak dibidang budidaya komoditi jagung, dan
sektor perdagangan miko yang terdiri atas

kelompok masrydkat yang memiliki kioVwanmg
dan yang dibina oleh lembaga pemerintah daerah

mauprm sektor swasta.

KONDISI PEMERINTAHAN
I . St..uktur Pemerintah Desa

wilayabnya terdii atas datamn rendah dan pesisir
pantai. Berdsarkan luas wilayah yang ad4 maka
pemanfaatan / tata guna tanah terdi atas 55olo

terdid atas lahan pertanian prodr:ktif, dan sebesar

5olo lahan nor produktif, dan sisanya adalah
pemukiman penduduk.

KONDISI DEMOKRAFIS

Tabel 4. Keadaan Penduduk Desa

TAHUN ruMLAH
JIWA

JUMLAH KK

2011 412 106

)aI2 424 123

Tabel 5. Keadaan Penduduk Desa Menurut
Agama

KepalaDesa
SekretarisDesa

BendaharaDesa :EISPOMANTO
KaurPenerintahan : ABD"RASYIDMLKMIN

Kaur Pembansunan r ISMET KASIAT]

ERNA JAKARLA.

KaurUmum
Kadus Ervak
Kadus Tahena

Kadus Pusat

Kadus Pante

MUSTAGFIRB,AHRUDIN

HAMID PAI]DI
YOHAN PARAMATA
AJEN D[]]\IGGIO
HAIS MAGA

Seiring dengan berdirinya Kabupaten
Gorontalo Utara, maka semakin banyak program

dan kegiatan yang diterima oleh desa.

Diantarannya,pengerasan jalan desa yang
bersumber dari APBD Kabulaten Gorontalo
Utara Tahun 200 8 dan pembangrman MCK yang

bersumber dari APBD Kabupaten Gorontalo
Utara tahun 2012 serta. Sedargkar pada tahun
20 1 I , alokasi bantuan yang diperoleh diantaranya

perbaikan rumah layak hui sebanyak 5 0 u.1it.

KONDISI GEOGRAFIS
Desa Ilodulunga berjaxak * 8 KM dari

Ilangata sebagai ibu kota kecamatan anggrek, dan

bedarak + 7 KM dari Kwandang sebagai Ibu
Kota Kabupaten Gorontalo Utara.Dilihat dad
posisi demografi maka disebelah Utara berbatasan

dengan Desa Langge. Disebelah selatan berbatan

dengan Desa Tolongio,dan sebelah barat
berbatasan dengan Desa Popalo, Luas Desa

Ilodulunga adalah 599,5 04 Ha'?sedangkan dilihat
dari sisi topografi maka + 75 % dari Luas

No. AGAMA JUMLAH
l TSI,AM ,162 JIWA
2 KRISTFN
3 BI]DHA
4 H]NDIJ
5 KATOLIK

KONDISI SOSIAL

Pada primipnya nilai-nilai luhur masyarakat

desa masih terj aga dan terpeliha-ra dengan baik.
Nilai-nilai kebersamaan seperti huyula masih
melekat kental dikalangan masyaiakat . Tradisi
nilai ini sering kali dilakukanpada saat adanya
peristiwa kedukaan maupun hajatan. Selain
diterapkan pada kegiatan yang bersifat ceremonial

nilai nilai luhl tersebut joga berlaku disaat

masyarakat hendak melakukan panen hasil
pertanian/ perkebunan. Masyarakat desa pada

umunnya bersifat terbuka dengan nilai dan cara

pandang bar! sepanjang nilai nilai yang
diadaptasikan tidak bertentangan denga.n nilai
kearifan lokal yang tela.h lama diyakini masyamkat

setempat.
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Peningkaton Ekonani Masyaroktxt Melotui Petmberdovoon .

Namun harus disadari bahwa, kesadaran

terhadap cara./ pola hidup sehat belum terlalu

optimal dikarenakan rnasih rendahnla tingkat

perekonomian masyarakat. Meski demikian

kesasaran masyarakat untuk mema[faatkan
layrnan l<ebutuhan keschatan da'ar,eperi
posyandu sudah cukup baik. Demikian halnya

dengar penepsi masyamkat terhadap pedngkatan

muhr/ demiat pendidikan anak usia sekolah sudah

cukup baik. Narnr.ur sekali lagi, karena faktor

himpitan kesulitan ekononi dan kesej ahteraan

masyarakat yang masih j auh dibawah rata rata

menj adikan masyarakat ha.rus memilih prioritas

dalam pembelf,nj,rdn p<ngJusilaml a Sehingga

kondisi iti menj adikan aspek pendidikan belum

memperoleh ruang y:n'tg cukup baik dalam prioritas

hidup.

POTENSI DESA
Tabel6. Batas WilaYah

DESA/
I{OLURAHAN

KI"(.AMATAN

Scbelah Toloneio Anggrek

Sebelah Timur
Sebclab Barat

Tabel T, Luas Wilayah Menurut
Penggunaan

Luas Pemuldnan 47 ,5 HalMz

Luas Pe$awahan 5.1 Ha/N{?

I8.3 HtM:
55,2 HtM"
0.2 Hai M'

Luas Prasarana Umum 0,3 H'M'

Total Luas 126.9 HtM.

ISSN:2107-7313

PERKEBUNAN
T:rbel 10. Luas Lahan Perkcbunan

PERTANIAN
l.Tanaman Pangan

Tabel 9, Pemilihan Lahan Tananan
Pangan

PETERNAK.AN
Tabcl 11. Jenis Populasi Ternak

Orbitasi
Jarak Ke Ibu Kota Kecamalan l2 Kn
Lama Jarak Tempuh Ke lbu Kota
Kecanalan Dengan Kendaraan

Bermolor

0,5 Jam

iamk Ke Ibu Kota Kabupaten/
Koia

7Km

Lama Jarak Tempuh ke lbu Kota
Kabupaten Dengan Kendaraan

0,5 Jam

Jarak Ke Ibu KotaProv;nsi 4.1 Km
Lana Jarak Tempuh Ks lbu Kola
Provinsi Dengan Kendaraan
Belmotor

1,5 Jan

Jumlah Keluarga Yang
Meniliki Tanah

Pefla,'ian

55 Keluarga

Tidak Memiliki 68 Keluarsa

Memiliki Kurang I Ma 14 Keluarga

Memiliki 1,0 - 5,0 Ma 22 Keluorsa

Memiliki 5,0 - l0 Ma l4 Keluarga

Jumlah Total Keluarga
Petani

118 Keluarga

t

Juml.rh Ketuarga Memiliki
Tanah Perkebunan

19 Keluarga

Tidak Memiliki 104 Keluarga
MeLriliki Kurang Dari 5 Ho 19 Keluarea

Memiliki 10-50 Ha Keluarga
Memiliki 50-100 Ha Keluarqa

Jumlah Total Keluarga
Perk€bunan

l9
Keluarea

Tabel8. To
RENTANG WILAYAH Hr/M'

Desa/ Kelurahan Dataran Rendah 1'/6 Ha/M'
Desa/ KeLurahan Berbukit-bukit HaA4'
Des, Kelurahan Dataran Tinggi/
Pegununqan

5,3 HalM'

Dest Kelurahan Data.an Sungai 7.2HalM'z

Jcnis Ternak Jumlah
Pemilik

Jumlah

Sapi 15 Ors 13 5 Ekor
Kerbau org Ekor

Ayam KarnDung 120 Ore 2'7'1 Ekor
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Bebek 2 OtE 1? Ekor
Angsa I Ors 2 Ekor
Kuda Ore Ekor

Kambing 7 Ors 36 Ekor
I)omba Ors F,kor

Babi ors Ekor
Aajine 6 Ors 12 Ekor

Univetsitas Negeti Gorcntolo Mengabd i

POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
Tabel 12. Potensi Sumbcr Dayt Maousia

Tabel 13. Usia Masyarakat Desa

Ilodulunga

MA*f APENCAIIARIANPOKOK
Trbel 15. Mata Pe[caharian Pokok
masyarakat Dcsa Ilodulunga

KEWARGANEGAR{AN
Tabel 16. Kewarganegaraan

ETNIS
Tabel 17. Etnis Desa Ilodulunga

PENDIDIKAN
Tabel14. Pendidikan

Tamat SMA./Sederaiat 5 Ore 3 Ore
ore ors

Tamat D2 ora
Tamat Dl org ors

ore
Tamat 52 ore
Tanat 53 Ors

229 232 OtB

Jumlah Total 461 Ors

Jumlah Laki-Laki 252 Orang

Jumlah Perempuan 209 Orans
Jumlah Total 461 Orarg
Jumlah Kepala Keluarga I23 Orans

Kepadatan P€nduduk 15,1Orang

L.ki-
Laki
8 Onr

l3 Ora
I Ore
9OtP

Ore
PNS I Ors

ore
Ors
Ors

O,c
TNI ors
IOI,RI O,s ors
Pensisd PNS/TNI/POLRI
Pensusa.ha Kccil dd Menensah I Ors

Ore
Dukln KanDuns Terlatih OrP I Orq

Ors
Ors ors

}.'ru.rv2n PermN.hr Swasta ors
K,rrvan Pemsohar Swdla ora
Kana$an PerN.had Pem€rintall
PenPEiin lndustri Rumah TdEga Or{
trsa?ensobctm AlknDril
jmhh Total Penduduk 461ors

Usia Laki-Laki Perempuan
2-62

Tahun
241e, 180g

Tingkat Pendidiknn Laki-
Laki

Percmpuan

Usia 3-6 Tahun yang
Belu1n Masuk TK

)s Org l5 Org

Usia 3-6 Tahun yane
Sedans Masuk TK

1 Org 1 Org

UsiaT-12 Tahun yang
Tidak Pemah Sekolah

8 Org 6 Org

Usia ?-12 Tahun Yang
sedans Sekolah

29 Otg 31 Org

Usia 12-54 Tahun
Pernah SD Tapi Tidak
Tamat

53 Org 5l Org

Tamat SD/Sederuiat 68 Ors 92 Ors
Jumiah Usia 12-54
Tahun Tidak Tamat
SLTP

l4 Org 10 Org

Jumlai Usia l2-54
'fAhrn Tidak Tamat
SLTA

10 Org 11 Org

Tamat SMP/Sedemiat 1i Ors 4 ors

Laki-Laki
Wa.sa Ncsara Indones ii 252 Org 209 Ors

Warea Nesara As ine ors Ors

Jumlah 252 Orq 209 Ors

Etnis Laki-Laki Perempuan
.Iawa I Org ors
GoroIltalo 251 Org 20q Org

.Tumlah 252 Ors 209 Ors
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Tenasa Keria Laki-Laki Perernpuan
Penduduk Usia
I5-3.1Tahun

110 Org q2 Org

Penduduk Usia
15-34 Tahun
Yang Sudah
Bekeria

42 Ory 15 Org

Penduduk Usia
15-34
TahunYang
Betum Bekeria

68 Org 77 Org

Penduduk Masih
Sekolah 7-15
Tahun

32 Org 43 Org

Penduduk Usia
15-35 Tahun Ke
Atas

210 Org 194 Org

Jumlah 462 Otp. 421 Ors

TENAGA KERJA
Tabel 18. Tcnaga Kerja

pengetahuan dan pengalaman masyarakat Desa

Ilodulunga dalam hal membuat produk olahan

makanan tersebut menjadi produk yang bemilai
ekonomis tinggi sehingga memiliki nilai guu bagi

masyar"tat di Desa Ilodulungapada umumnya da.n

perempuall-percmpnan pembudidaya rumput laut

pada khususnya.

Pengolahan rumput laut menjadi produk

olalun makanan merdliki prcspekyang sangat baik

di masa yang akan datang karena dalam hal

membuamyc sangat muda dan dari segi rasa

memiliki keunik ntexsendiriYsehinggahal tenebut

dibunrhkan dukungan dari pemerintah setempat,

baik pemerintah di Desa llodulunga maupun

pemerintah Gorontalo Utara untuk
mengembangkan produk. Hal inijugaperlu kerja

sama dengan perguruan tinggi dengan harapan

mampu memberi manfaat bagi pelul:u Usaha Kecil
Menegah (-[(M) dalam hal ini adalah kelompok-

kelompok percmpuan-perempuan pembudidaya

dan pengolah rumput laut melalui pelatihan-

pelatihan dan bimtek oleh tenaga-tenaga ahli

dibidang akademisi untuk meningkatkan
pengetahuan dan keahlian kelompok usaha

khususnya kelompok usaha pembudidaya dan

pengolah ru.'nput laut.

Pengembangan usaha produk oiahan
makanan yalg be6ahan baku rumput laut yang

dilakukan oleh kelompok-kelompok perempuan

pembudidaya dar pengolah rumput laut selain

ditujukan untuk peningkatan kesejatraan

masyarakat terutama kelompok usaha kecil
masyarakat te$ebut, selain itu dalam rangka

meningkatkan lilai tambah serta nilaijua]ny! nul(a
pengembangan usala budidaya rumput laut, harus

dii|uti oleh pengembangan usahapengolahamya"

dan ini telah dilakukan oleh kelompok perempuan

pernbudidaya rumput laut. Potensi ru.nput laut di

Desa Ilodulunga Kecamatan Anggek Kabupaten

Gorontalo Utara cukup baik dan kebutuhan

produk olahanya purr sangat diminati oleh

masya,nkat pada umu,'nnyq sehingga masyarakat

Hasil & Pembahasan

Hasil

Tujuan inti dari pelaksaiaan Kuliah Kerj a

Sibarmas Universitas Negeri Goro[talo tahun

20 I 5 periode Agustus-Seplember adalah dengan

rena " P eningkatan Ekonomi Masyarakat
Melalui ?emberdayaan Percmpuan Nelay.J

Pembudidaya Rumput Laut Di Desd llodulung.t

Kecamatan Anggrek Kdbupdten Golontalo
U/a/a ." Masya rakat llodulunga pada untumnya

kegiatan sehari-hari mereka selain sebagai nelayan,

masyarakat di desa Ilodulungajuga melakukan

pembudidayaan sekaligus mengelolah rumpui laut

menj adi produk olahan makanan. Berdasarkan ha1

teNebut, ini dapat nemberika! Peluang usaha bagi

masyarakat di desa Ilodulunga terutama bagi

perempuan-perempuan pembudidaya sekaligus

pengolah rumpu laut. Pengolahan rumput laut

menj adi olahan nmkanal seperli kerupuk, selei dan

dodol memiliki prospek 1'ang sangat baik bagi

leningkatan pendapatan masyarakat di Desa

Ilodulunga, seiring dengan peningkatan
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disekitamya melalarkan pengolahan nulput laut

meniadi produk olahan makanan seperti selei,

krupuk dan dodol.

Pembahasan
Dalam rangkameningkatkal pendapatan

masyarakat di Desa Iloduluoga, nasyarakat Desa

Ilodulunga han.rs memiliki kemandirian dalam hal

menopang dan meningkatkan pendapatan merek4

tentunya hal tersebut dapat diwuj udkan melalui

pemberdayaan masyamkat melalui pemberdayaan

perempuan pembudidaya rumput laut, karena di

Desa Ilodulunga, selain masyarakatnyameniliki

mata pencahaiian sebagai nelayan tangkap,

masyarakat teNebut memiliki mata pencaharian

sebagai pembudidaya rumput laut unblk menopang

pendapalar keluarga. Hal ini lah meqjadi dasar

bahwa masyarakat Desa Ilodulunga mampu

membangun diri dan lingkunga$ya beldasarkan

potensi, kebutuhan aspirasi dan kewenangan yang

ada pada masyarakat, oleh karena itu sangat

diperlukan bentuk-bentuk kegiatan pember-

dayaan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan

salah satu pilar dalam penguatan ekonomi daemh

secam spesifik, dalam hal ini haruslah dimulai dari

lingkrurgan terkecil dari komunitas masyarakat di

desa. Hal ini haruslah difasilitasi oleh pemedntah

dan seluruh stakeholders pemberdayaan

66syarakat tennasuk perguruan tinggi ydng

menjadi motor penggerak pemberdayaan

masyarakat yang merupakan bagian dari t
dharma perguruan tinggi.

Pengolahan Dodol RumPut Laut
1. Bahani

' Rumput laut

Tepung Ketan

' GulaPasir

Ccram
'Vanili
'PewarnaHijau
' Tepung Terigu

' Air Rebus

2. Cara Pengolahan:
1 . Rumput laut dicuci sampai bersih kemudian

direndam di dalam air bersih selama 3 hari

hingga nnnput laut mengembcng kemudian

dicuci bersih dan ditiriskan.

2. Rumput laut dipotong kecil-kecil setelah itu

diblender kasar< I cm.

3. Rumput laut di masak dalam air dengan

perbandingan air : rumput laut:211,
pemasakan dilakukan hingga air nulai
berkurang atau rumput laut terlihat
rnengental.

4. Tambahkan gula pasir sebanyak berat

rumput laut dan aduk hingga gula melarut,

tambalrkan iuga garam secul:upnya, vanili

dan juga pewarna hijau setelah akan

diangkat. 'lambabkan tepung ketan yarg

telah diencerkan dengan air Aduk adonan

hingga didapatkan adonan yang tidak

iengket bila ditekan dengan j a.ri.

5. Angkat adonan tersebut kemudian tlrangkan

dalam cetakan Loyang kemudian
didinginkan.

Pengolahan Kerupuk RumPut Laut
1. Bahtn:

' I Kg Rumput Laut
' Tepung Tepioka

Tepung Terigu
' Bawang putih
-PenyedapRasa

' Garam Secul-uPnYa

2, Cara Membuat:
1, Cuci bersihrumput laut lalutiriskan

2. Rebus dengan sedikit air

3. Haluskan nnnputlaut dengan cara diblender,

ialu simpan di dalam wadah teryisah

4.CamPur tepung tePioka,tePung

terigu,penyedap,bawang halus, garam dan

air dalam satu lvadah Aduk sampai benar-

benar merata. Masukan rumputlaut yang
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sudah diblender lalu diuleni sampai tidak
lengket dengo,]l tangan

5. Lalu benrul adonan "e:uaidengan 
keinginal

anda

6. Kukus adonan kwang iebih 5 medt
7. Setelah didinginkan,iris tipis-tipis adonan tadi

8. lalujernur irisan tadi sanpai keringJterupuk

siap digoreng lalu disantap dan dikemas.

Pengolaharr Selei Rumput Laut
1. Bahan:

' Rumput Laut
.GulaPasir

' Nenas
'Asam Sib'at

' Garam

Pewamasecukupnya(ikadiperlukan)
2. Cara Membuat:

i . Rendam rumput laut kedng selama I malam

ddn lambchlJn Lepur.irih ke dalam air

rendaman. Tuj uan dari percndaman yaitu

untr-rk mengruangi bau amis nmput laut.

2. Setelah dilakukan perenda-rnan, bilas rurnput

laut mengg.rnakan air benih
3. Blencler rumput laut dengan ditambahlGn air

secukupnya (usahakan blender sampai halus

4. Tambahkar gula pasir kedalan rumput laut

yang telah di blender

5. Panaskan campuran rumput Iaut dan gula

mcng;unckat pcngg.'rengan cd ul sampcJ

mta

6. Tambahkan asam sihat nenas dar garan,

aduk kembali hingga rata (tanibahkan

peuama j ika diinginkan)

7. Dia.'nkan pada suhu ruang hingga dingin dan

siap untuk dikemas

Alat-Alai yang diguMlan u{uk membuat 3 macam

produk olahan tersebut di atas adalah sebagai

bcdkut:

1. Pisau

2. Talenan

3. Wadah
,1. Sendok

5. Kompor
6. Blender
7. Alat Penggorengan

8. Alat Pengemasan

RENCANA TAHA?AN BERJKUTT'{YA
Proses yang telah dilaksanakan oleh

mahasiswa Kuliah Kerj a S ibermas Pengabdian

Universitas Negeri Gorontalo tahun 20 I 5 adalah

dengan nelakanakan berbagai kegiatan-kegiatan

yang bermanfaat bagi masyarakat di Desa

Ilodulunga baik kegiatan-kegiatar yang dapat

meningkatkan ekonomi masyarakat berupa
pemberdayaan kelompok perempuan
pembudidaya rumput laut dalam rangka
meningkalkan pendapatan masyarakat yang

merupakan program kegiatan inti maupun
kegiatan-kegiatan tambahan lainrrya yang dapat

membantu masyarakat di Desa Ilodulunga
Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorcntalo Utara-

Dalam progmm kegiatan inti ya.rg dilakukan

oleh mahasiswa Kuliah Kerja Sibermas selama

kurang lebih dua bulan lamanya dapat
menghasilkan terbentuknya 4 (empat) kelompok

perempuan pembudidaya sekaligus pengolah

rumput iaut menjadi produk olahan makanan

seperti kerupuk,dodol dan selei yarg te$ebar di

empat dusun di Desa Iloduluga, Dari kegiatan

pelatihan dan bintek yarg sudah dibuat telah

menghasilkan pemahaman yang baik bagi
kelompokperempuantgntang bagaimanamembuat

dan melakukal pengemasan terhadap irasil olahar

rumput laut tersebut. Sehingga berdasarkan hal

tersebut dapat memberikan solusi yang baik bagi

kelompok perempuan pembudidaya sekaligus

pengolah mput laut )€ng tadinya hanya membuat

olahan makanan tersebut dengan cara sederhana

dan dijua.l langsung tampa mmggunakan kemasan

yang sangat sederhana, setelah medapatkan

pelatilun dan bintek kelompok percmpuar teNebut

mendapatkan pemahaman bagaimana membuat

dan mengemas dengan baik produk olahan rumput

laut tersebut sehingga dapat dipasarkan dengan
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baik dan memiliki nilai ekonomi yang baik dan

dapat meningkatkan pendapatar dan kesejat aan

kelompok-kelompok perempuan pembudidaya

danpengolah rumput lautte6ebut. Selainituupaya

tersebut dianggap sebagai solusi untuk
menciptakan peluarg usaha bagi kelompok-
kelompok perempuan pembudidaya da,r pengolah

rumput laut di desa lloduftmga KecamatanArggrek

Kabupaten Gorontalo Utara,

Untuk rencana tahapan berik-utnya adalah

diharapkan bahwa ke lompok-kelo mpok
perempuan pembudidaya dan pengolah rumput
laut di Desa Ilodulunga dapat mengembangan

usaha tersebut menjadi indusfri rumah tangga yang

dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejatraan

masyarakat di Desa Ilodulunga pada khususnya

dan masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara pada

umrumla- Dan usaha tersebut mendapat dukmgan

dari pihak-pihak pemerintah desa Ilodulunga dan

pemerintah Kabupaten Gorontalo Utam terutama

dalam hal nemberikan bantuan dana dalam

mengembangkan industd rumah tangga tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN
1. Rumput laut merupakan salah satu produk

unggular kelauran yang memiliki ni lai ekonomis

yang dapat merugerakan seklor ekonomi mulai

dari r ingkat pet ni . prod usen. pengolah h in gga

pengguna. Rumput laut salah satu komuditas

hasil perikanan yang beiun dimanfaatkan

terutama dalam benflrk olalnn Ru,'nput laut hasil

budidaya di Desa Ilodulunga dengan
menggunakan teknologi dan peralatan yang

sederhana dapat diolah meqiadi kerupuk, selei

dan dodol rumput laut. Diversifikasi olahan

rumput laut tersebut dapal meningkatkan nilai

tambah r.unput laut yang selama ini ha.rya

dimaDfaatkan untuk sa]'ur dan rumput laut

kering.

2. Ditingkat petani pembudidaya rumpu laut

khususnya kelompok-kelompok perempuan

pernbudidaya dan pengolah rumput laut

dilakukan dalam lingkup rumah tangga dan
indusny kecil. Produk olahan rumput laut aotara

lain kerupuk, dodol dan selei, ditinjau dari
proses pengolahannya, pembuatan aneka
produk olahan lLrmput laut tenebut sangat muda

dan sederhana sehingga dapat dilalo*a,r dalam

skala rumah tangga. Pengembangan teknologi
proses pengolahan dan peralatan sangat

diperlukansehinggausaluini dapatditingkatkan

menj adi skala yang lebih luas atau indu-stri.

SARA.N
1 .Diiarapkan kelompok pembudidaya rumput laut

dalam pembuatan produk olalian makannya

seperti kerupuk, dodol dan selei perlu ada

tambahan lainnya agar dapat menarik minat
konsumen dan untuk meningkatkan hasil
kesukaan terhadap produk olahan nakanan
tersebut, makadiperlukanpenelitian lanjutan

dengan penambahan pewana alarni. Danperlu

dilakukan pnelitian lanjutan untuk mengetahui

berapa lama produk olahan makanan tgrsebut

dapat bertahan lama.

2. Pemerintah Desa Ilodulmga mauprm pemerinta-h

Kabupaten Gorontalo Utara perlu memfasilitasi

kelompok peren'tpuan pembudidaya mmput
laut dalam hal memberikau bantuan modal usala

dan bantuan untuk memasarkan produk olalan
makanan tersebut.
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