LAPORAN AKHIR
KULIAH KERJA NYATA-TEMATIK
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2020

Oleh:

OPTIMALISASI PERAN MASYARAKAT DAN UKM/UMKM DALAM BIDANG
EKONOMI DAN KESEHATAN DIMASA PANDEMI COVID-19 DI DESA
TOLINGGULA ULU KABUPATEN GORONTALO UTARA
OLEH

ABD. WAHIDIN NUAYI, S.Pd, M.Si
NIP. 19860123 200812 1 002
DR. ABDUL HARIS ODJA, S.Pd, M.Pd
NIP. 19781107200604 1 005

Biaya Melalui Dana PNBP UNG, Tahun 2020

JURUSAN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2020

DAFTAR ISI
COVER
HALAMAN PENGESAHAN .................................................................................... i
KATA PENGANTAR................................................................................................ iii
DAFTAR ISI ............................................................................................................. iv
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................ .iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ................................................................................................. 1
1.2 Tujuan Pelaksanaan program KKN-TEMATIK................................................ 1
1.3 Manfaat Pelaksanaan Program ......................................................................... 3
BAB II TARGET DAN LUARAN
2.1 Target .............................................................................................................. 4
2.2 Luaran ............................................................................................................. 4
BAB III METODE PELAKSANAAN
3.1 Persiapan dan Pembekalan ............................................................................ .5
3.2 Urain Program KKN-TEMATIK .................................................................. .5
3.3 Rencana Aksi Program ................................................................................. .6
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
1.1 Kesimpulan ............................................................................................ 14
1.2 Saran ..................................................................................................... 14
DAFTAR PUSTAKA

RINGKASAN

Pogram Kegiatan KKN-Tematik ini bertujuan untuk melaksanakan upayaupaya

pencegahan

penyebaran

wabah

virus

Covid-19

untuk

meminimalisir/mengurangi serta memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Banyak masyarakat yang tahu akan social distanting, fhysical distanting, selalu
memakai masker saat bepergian di luar rumah, selalu mencuci tangan setelah
beraktivitas di luar rumah, dan beberapa slogan kesehatan lainnya, namun tidak
banyak yang paham akan hal tersebut. Sebab masyarakat membiasakan atau
membelajarkan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat masih sulit.
Metode yang digunakan dalam program KKN-Tematik yaitu pembinaan
masyarakat melalui peningkatan pengetahuan akan upaya yang dilakukan untuk
mencegah penyebaran wabah virus Covid-19. Masyarakat pula akan diajarkan
pengetahuan, pemahaman respon, dan tindakan ketikan akan menjalani upaya
pencegahan wabah virus Covid-19. Evaluasi dilakasankan untuk memperoleh
informasi tidak hanya sebagai bahan pembelajaran bagi masyarakat terkait tetapi
juga terkait dengan pelaksnaan gaya hidup bersih dan sehat melalui gerakan
masyarakat tangguh Covid.

Kata kunci : Optimalisasi Peran Masyarakat, Ekonomi dan Kesehatan

BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Di Indonesia, UKM/UMKM merupakan salah satu bidang usaha yang memiliki
peranan cukup penting bagi pertumbuhan ekonomi, selain itu UMKM juga memiliki andil
dalam penyerapan tenaga kerja dan distribusi hasil-hasil pembangunan. Dalam sepuluh tahun
terakhir, pertumbuhan jumah unit UMKM tahun 2016 – 2019 mengalami peningkatan
sebesar 4,2 persen setiap tahunnya dan rata-rata kontribusi UMKM terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB) Indonesia selama 3 tahun terakhir lebih dari 50 persen. Hal ini
membuktikan bahwa UMKM mampu mendongkrak sektor perekonomian masyarakat secara
mandiri dan mendukung laju pertumbuhan pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Kemenkop,
2019).
Selain itu dalam pembangunan perekonomian di Indonesia, selain UMKM terdapat
UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang selalu digambarkan sebagai sektor yang memiliki
peranan penting. Hal ini dikarenakan sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan
rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern.
UKM juga memiliki peran yang strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, oleh
karena itu, selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga
berperan dalam perindustrian hasil-hasil pembangunan.
Pada tahun 2020 ketika di berbagai negara di dunia mengalami pandemi, musibah
akibat penyebaran virus Corona (Covid 19) yang sangat mematikan memaksa hamper semua
negara memberikan tindakan mengamankan masyarakatnya dari penyebaran virus yang
mematikan, jumlah korban yang terus bertambah setiap hari hingga ratusan orang meninggal.
Indonesia sebagai salah satu negara yang juga terkena dampak penyebaran virus Corona
Covid 19 segera melakukan berbagai tindakan antisipasi dengan cara menyarankan untuk
melakukan social distance hingga saranuntuk bekerja dari rumah, dan menutup semua sektor
pelayanan publik.
Pandemi COVID-19 memberikan implikasi ekonomi, sosial, serta kesehatan yang tidak
saja ada di negara-negara besar akan tetapi hampir seluruh negara di dunia. Rasanya tidak ada
satu negarapun yang tidak terdampak pandemic COVID-19 saat ini. Indonesia adalah salah
satu negara yang terdampak terutama pada sisi ekonomi. Indonesia yang didominasi oleh

Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) perlu memberikan perhatian khusus terhadap
sektor ini karena kontribusi UMKM terhadap pereknomian nasional yang cukup besar.
Sejak Provinsi Gorontalo dinyatakan terkonfirmasi oleh virus Covid-19 pada tanggal 10
April, pemerintah Provinsi Gorontalo mulai menerapkan social distancing dan fisical
distensing untuk memutus penyebaran virus Covid-19pada seluruh Kabupaten terutama
Kabupaten Gorontalo Utara. (Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,
2020). Penerapan PSBB di gorontalo dilakukan selama 2 pekan hingga pemerintah
memutuskan untuk memperpanjang jangka waktu PSBB karena dilihat masih banyak
masyarakat yang kurang menaati peraturan pemerintah dan protokol kesehatan. Hingga New
Normal pun diterapkan setelah penerapan PSBB. Hal ini juga berdampak besar pada UMKM
dan UKM yang ada di Provinsi Gorontalo, sehingganya Penurunan pendapatan dan bahkan
beberapa ratus pelaku usaha UMKM telah menutup usahanya setelah pemerintah secara
resmi mengumumkan agar masyarakat bekerja dari rumah, menutup instansi pelayanan
publik, dan mewajibkan masyarakat menggunakan masker serta social distance.
Situasi pandemi COVID-19 memberikan tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah
untuk menjaga eksistensi UKM/UMKM. Tantangan diartikan, perlu adanya solusi jangka
pendek untuk membantu UKM/UMKM dan pekerja yang tergabung didalamnya. Peluang
diartikan, solusi jangka pendek perlu dilanjutkan dengan solusi jangka panjang apalagi jika
dikaitkan dengan era industri 4.0 yang mensyaratkan ketersediaan teknologi digital untuk
mendukung aktivitas ekonomi. Ada beberapa solusi jangka pendek untuk tetap menjaga
eksistensi UMKM. Menurut OECD, beberapa solusi perlu dipertimbangkan untuk dilakukan
yakni: protocol kesehatan ketat dalam menjalankan aktivitas ekonomi oleh UMKM,
penundaan pembayaran hutang atau kredit untuk menjaga likuiditas keuangan UMKM,
bantuan keuangan bagi UMKM, dan kebijakan struktural.
Optimalisasi peran elemen masyarakat sangat diperlukan dalam mengatasi persoalan
pandemik Covid-19 dimasaini. Segala bentuk perwujudan protocol kesehatan yang
diterapkan, tidak akan terlaksana dengan baik tanpa peran atau pun partisipasi masyarakat.
Mengingat pada situasi saat ini yang menganjurkan segala aktivitas dilaksnakan di rumah,
membuat

perekonmian

masyarat

menurun terutama

usaha-usaha

kecil

menengah

(UKM/UMKM). Pada bidang kesehatan, mengingat situasi saat ini yang masih marakmaraknya penyebaran virus Covid-19, membuat masyarakat sulit untuk beradaptasi dengan
pola/gaya hidup sekarang. Pembiasaan untuk selalu mencuci tangan setelah beraktivitas
diluar rumah, menggunakan masker saat berpergian, selalu membersihkan badan (mandi)

setelah dari luar, serta menjaga jarak (social distanting and fhysicaldistanting) merupakan
bentuk pola hidup yang akan diterapkan selanjutnya.
Melalui program kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik ini, TIM Pembimbing
lapangan bersama 30 orang mashasiswa akan membantu membina, membiasakan dan
meningkatkan perekonomian masyarakat serta mengajarkan pola hidup sehat pada
masyarakat.

Adapun

bentuk

program

yang

akan

dilaksnakan

bersama

elemen

masyarakat/UKM yaitu; (1) Pembinaan Pembuatan Masker Melalui bahan Kain yang Tidak
Terpakai; (2) Pembuatan Larutan Handsanitizer Sederhana yang Mempunyai Nilai Jual; dan
(3) Mengajarkan Gaya Hidup Bersih dan Sehat.

B. TUJUAN PELAKSANAAN PROGRAM KKN-TEMATIK
Adapun tujuan dalam pelaksanaan program KKN-Tematik ini adalah:
1. Meningkatkan peran UKM/UMKM dalam pertumbuhan ekonomi di tengah
masyarakat yang terdampak Covid-19 di daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Membelajarkan dan membiasakan masyarakat untuk selalu hidup sehat dan dapat
mempertahankan kelangsungan ekonomi melalui upaya pelaku usaha UKM/UMKM
di daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

C. MANFAAT PELAKSANAAN PROGRAM
Adapun manfaat pelaksanaan KKN-Tematik ini adalah:
1. Masyarakat

akan

lebih

memperhatikan

pertumbuhan

ekonominya

melalui

UKM/UMKM.
2. Masyarakat mampu mengoptimalkan peluang UKM/UMKM ditengah pandemik
Covid-19 didaerahnya.
3. Mengasah jiwa kewirausahaan mayarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dimasa pandemik Covid-19.
4. Mengasah jiwa solidaritas dan gorong royong masyarakat untuk saling membantu
mengurangi dampak Covid-19.

BAB II
TARGET DAN LUARAN

A. TARGET
Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran elemen masyarakat dan
UKM/UMKM dalam bidang ekonomi dan kesehatan dimasa pandemik Covid-19 di
Kabupaten Gorontalo Utara. Tujuan ini dapat diuraikan secara terinci sebagai berikut:
1. Meningkatkan kinerja LPPM UNG melalui program KKN berbasis Riset Dosen
melalui program mengoptimalkan peran elemen masyarakat dan UKM/UMKM dalam
bidang ekonomi dan kesehatan dimasa pandemik Covid-19.
2. Untuk meningkatkan perekonimian masyarakat serta pemahaman atas kesadaran
masyarakat Kabupaten Gorontalo Utaraterhadap penyebaran virus Covid-19.
3. Melatih dan membiasakan masyarakat Gorontalo untuk menjalani gaya hidup sehat
dan bersih.

B. LUARAN
Luaran wajib hasil pengabdian kepada masyarakat berupa:Hasil yang diharapkan dari
kegiatan ini adalah:
1. Artikel ilmiah di Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
2. Publikasi di Media Masa
3. Video kegiatan yang dipublikasikan di youtube
4. Laporan Wajib:
a. Laporan Hasil Pelaksanaan KKN-Tematik
b. Buku Catatan Harian Kegiatan
c. Buku Catatan Keuangan
d. Laporan Kegiatan Mahasiswa

BAB III
METODE PELAKSANAAN

Kegiatan KKN-Tematik akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan pelaksanaan
kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
A. PERSIAPAN DAN PEMBEKALAN
Mekanisme pelaksanaan kegiatan KKN-Tematik meliputi tahapan berikut:
1. Penyiapan lokasi KKN-Tematik
2. Koordinasi dengan dinas/pemerintah setempat
3. Pembekalan (Coaching) dan pengasuransian mahasiswa
Materi Persiapan dan Pembekalan kepada mahasiswa mencakup :
1. Fungsi mahasiswa dalam KKN-Tematik
2. Penerapan Program KKN-Tematik dalam mengoptimalkan peran elemen masyarakat
dan UKM/UMKM dalam bidang ekonomi dan kesehatan dimasa pandemik Covid-19.
3. Potensi dan Masalah, serta Kendala dalam program pengoptimalan peran elemen
masyarakat dalam usaha memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.
4. Alternatif solusi dan tahapan pelaksanaan program KKN-Tematik
5. Pelaksanaan tahapan kegiatan KKN-Tematik tahun anggaran berlangsung adalah dari
minggu terakhir bulan Agustus 2020 s.d minggu ke dua bulan Oktober 2020.
6. Acara pelepasan mahasiswa peserta KKN-Tematikoleh kampus UNG
7. Pengantaran 30 orang mahasiswa peserta KKN-Tematik ke lokasi
8. Penyerahan peserta KKN-Tematikke lokasi oleh panitia pemerintah setempat
9. Monitoring dan evaluasi pertengahan periode kegiatan
10. Monitoring dan evaluasi akhir kegiatan KKN-Tematik
11. Penarikan mahasiswa peserta KKN-Tematik

B. URAIAN PROGRAM KKN-TEMATIK
Metode yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah metode: penyuluhan, sosialisasi,
pelatihan, dan pembinaan program pada UKM/UMKM serta melatih elemen masyarakat
untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Adapun kegiatan pelatihan ini dimulai dengan
penjelasan

tentang

pentingnya

peran

elemen

masyarakat

dalam

mengoptimalkan

UKM/UMKM dalam bidang ekonomi dan kesehatan. Adapun tahapan alur rencana aksi
program KKN-Tematik seperti pada diagram dibawah ini :

Observasi ke
Desa/KEC/KAB.GORUT

Penyatuan Jadwal dengan instansi yang ada di
Desa/KEC/KAB.GORUT

Kegiatan Inti Program: mengoptimalkan peran elemen
masyarakat dan UKM/UMKMdalam bidang Ekonomi
dan Kesehatan ditengah Pandemik Covid-19.

Hasil Pengabdian; Terasahnya Jiwa Kewirusahaan,
Solidaritas dan Gotong Royong Masyarakat untuk
mengoptimalkan UKM/UMKM dalam bidang
Ekonomi dan Kesehatan.
Gambar 1. Diagram Alir kegiatan
C. RENCANA AKSI PROGRAM
Pada program pelaksanaan KKN-Tematik menggunakan volume pekerjaan yang
dihitung dalam bentuk jam kerja efektif mahasiswa (JKEM) sebesar 288 Jam kerja efektif
(JKEM) selama 2 bulan. Jumlah mahasiswa 30 orang, rata-rata jam kerja efektif Mahasiswa
(JKEM) per hari adalah 4,8 jam selama 60 hari seperti ditunjukkan pada tabel di bawah.

No.

Uraian
Pekerjaan

1

Observasi ke
wilayah-wilayah

2

Kegiatan inti

Program
 Penyatuan
jadwal dengan
pihak instansi
setempat
 Penyuluhan
 Pelatihan
 Tanya Jawab

JKEM
rata-rata
(y)
288

Jumlah
Mahasiswa
(n)
5

288
288
288

4
4
2

JKEM
Total
(n.y)
1440

1152
1152
576

3.

Evaluasi dan
Monitoring

 Monitoring
gaya
hidup
masyarakat
 Kesehatan

288

5

1440

288

5

1440

 Social

288

5

1440

Total Volume Pekerjaan

30

Tabel 1. Jam Kerja Efektif Mahasiswa KKN-Tematik

8640

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan KKN Tematik ini dilaksanakan selama 45 hari terhitung mulai tanggal 3
September sampai tanggal 19 Oktober 2020. Tahapan pencapaian target hasil diuraikan
menurut runtutan metode pelaksanaan dengan beberapa modifikasi sesuai kondisi lapangan.
Lokasi pelaksanaan KKN Tematik Universitas Negeri Gorontalo di desa Tolinggula
Ulu, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Sampai saat ini
masih banyak masyarakat yang belum mengetahui asal usul tentang desa Tolinggula Ulu,
baik dari sejarah maupun cerita rakyat, mitos legenda yang membahas tentang desa
Tolinggula Ulu, termasuk nama nama dan pengertian arti kata dari masing-masing dusunyang
ada didalamnya, bahkan arti nama atau asal usul nama desa disekitar desa Tolinggula Ulu.
Kuliah Kerja Nyata (KKN) tujuan utamanya adalah melaksanakan salah satu Tri
Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian pada masyarakat. KKN pun bertujuan
membangun citra Universitas dalam rangka mensejahterakan desa dan masyarakat melalui
program-program yang dibawa oleh mahasiswa dan harus diimplementasikan.
Dari beberapa manfaat yang ditemukan pelaksanaan KKN ini, bahwasanya manfaat
sebenarnya adalah lebih biasa mengetauhi bagaimana dan seperti apa ciri khas masyarakat.
Selain itu penerapan ilmu mahasiswa selama dibangku kuliah sangat dirasakan sehingganya
tertanam dalam diri akan bagaimana melayani masyarakat dengan berbagai program yang
dibawa dari dunia pendidikan kampus tercinta Universitas Negeri Gorontalo.
Program kerja KKN Tematik di desa Tolinggula Ulu dibagi menjadi beberapa tahap
pelaksanaan. Tahap pelaksanaan program kerja dirincian sebagai berikut
1. Pelaksanaan KKN Tematik direncanakan selama 45 hari mulai dari tanggal 03
September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
2. Perencanaan program kerja dilaksanakan secara musyawarah dan disosilisasikan kepada
pemerintah desa dan masyarkat
3. Program kerja dikembangkan menjadi program kerja inti dan program kerja tambahan
4. Program kerja inti berupa sosialisasi tentang Optimalisasi peran masyrakat dan
UKM/UMKM dalam bidang ekonomi dan kesehatan dimasa pandemic Covid-19 di Desa
Tolinggula Ulu Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara.
Program kerja tambahan terdapat Hasil dari pelaksanaan pengabdian KKN Tematik
yaitu sosialisasi tentang Optimalisasi peran masyarakat dan UKM/UMKM dalam bidang

ekonomi dan kesehatan dimasa pandemic Covid-19 di Desa Tolinggula Ulu Kecamatan
Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara. Selain sosialisasi, kegiatan inti lainnya yang
dilaksanakan KKN Tematik di desa Tolinggula Ulu berupa pemberdayaan masyarakat untuk
pembuatan masker dari dari bahan yang tak terpakai yang mempuyai nilai jual serta
pembuatan handsanitizer dari bahan alam berupa daun sirih yang sifatnya adalah non alcohol.
Pelaksanaan 3 Kegiatan inti tersebut berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan
jadwal perencanaan yang telah dibuat sebelumnya hingga hari evaluasi tentang pelaksanaan
kegiatan inti tersebut. Kegiatan sosialisai tentang pola hidup bersih dan sehat dihadiri oleh
perwakilan masyarakat setiap dusun yang berada di desa Tolinggula Ulu. Karena tidak
memungkinkannya tempat serta kondisi saat pandemic seperti ini, maka peserta sosialisasi
tentang pola hidup bersih dan sehat dibatasi jumlahnya sesuai dengan anjuran dari Ayahanda
desa Tolinggula Ulu yakni 10 orang/dusun.
Sosialisasi tentang PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) dipaparkan langsung oleh
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara. Selain itu, Sosialisasi juga
dirangkaikan dengan Penyuluhan kesehatan gigi di masa pandemic yang dibawakan langsung
oleh Dokter spesialis gigi dari puskesmas Limbato.
Adapun kegiatan beberapa program yang dikembangkan menjadi 4 bidang, yaitu
bidang keagamaan, pendidikan, olahraga dan seni.
Pelaksanaan program kerja dibagi sebagai berikut :
a. Minggu pertama difokuskan pada program pembersihan posko, observasi dan
perencanaan program tambahan yang akan dilakukan di lokasi KKN
b. Minggu kedua, difokuskan pada pendataan BUMDES
c. Minggu ketiga, difokuskan pada pembersihan linkungan disetiap dusun
d. Minggu keempat, melaksanakan persiapan dan pelaksanaan program kegiatan inti
e. Minggu kelima, melaksanakan program dibidang lingkungan yakni pembersihan
masjid-masjid, pembersihan posko dan perbersihan lingkungan sekitar.
f. Minggu keenam, difokuskan pada program pentas seni dan olahraga. yakni dibidang
kesenian dan olahraga.
Program tambahan yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Tematik dilaksanakan
setelah pelaksanaan kegiatan inti. Kegiatan tambahan ini meliputi kegiatan seni dan olahraga.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjalin sinergi antara mahasiswa dan masyarakat desa
Tolinggula Ulu Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara. Namun Kegiatan

tambahan yang direncanakan tidak dapat direalisasikan karena masa pandemic tidak
memungkinkan untuk melakukan kegiatan yang sifatnya berkumpul dan ramai.
Untuk menutupi tidak adanya kegiatan olahraga dan seni, serta anggaran yang telah
ada, mahasiswa KKN Tematik beserta aparat desa menggantinya dengan membuat cendera
mata untuk Kantor Desa berupa Neon Box yang tertuliskan Kantor Kepala Desa Tolinggula
Ulu Kecamatan Tolinggula, Kab. Gorontalo Utara serta Logo Universitas Negeri Gorontalo
dan Mahasiswa KKN Tematik UNG Tahun 2020.

Dokumentasi Kegiatan KKN-Tematik Desa Tolinggula Ulu Kecamatan Tolinggula
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020
a. Penunjukan Kordes

b. Pemberangkatan Mahasiswa KKN Tematik

c. Program Utama (Kegiatan Inti KKN-Tematik)

d. Pembuatan Hand Sanitizer dan Pembagian Hand Sanitizer

e. Program Tambahan
1. Bidang lingkungan

2. Bidang Administrasi Desa

3. Bidang Olahraga

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Hasil yang diharapkan dari kegiatan inti ini adalah :
1) Masyarakat sudah banyak yang memakai masker saat beraktivitas diluar rumah, dan
tidak lupa juga mencuci tangan.
2) Masyarakat dapat memanfaatkan barang bekas (kain bekas) dan bahan herbal (daun
sirih) untuk membuat masker dan handsanitizer sendiri guna untuk menghemat
perekonomian masyarakat.
3) Adanya pelatihan pembuatan masker dan handsanitizer ini dapat dimanfaatkan oleh
UKM dan UMKM untuk meningkatkan perekonomian yang ada di desa Tolinggula
Ulu.
5.2 Saran
Terlaksanakannya program-program yang digagas oleh tim KKN Tematik akan
semakin baik dan sempurna apabila warga desa Tolinggula Ulu memiliki semangat untuk
melanjutkan program-program tersebut. Oleh sebab itu seluruh warga masyarakat
diharapkan untuk terus melanjutkan program yang telah dilaksanakan sebelumnya.
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