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LAPORAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
A.

Nama Kegiatan

PENGOBATAN GRATIS DAN PEMBAGIAN SEMBAKO PADA KORBAN
BANJIR DI DESA DILONIYOHU KECAMATAN PAGUYAMAN KABUPATEN
GORONTALO
B.

Pendahuluan
Wilayah Indonesia rentan terhadap bencana akibat aktivitas geologis yang tinggi,

seperti misalnya letusan gunung berapi, gempa bumi, gelombang tsunami akibat gempa
bawah laut. Kemudian secara sosio-demografis, Indonesia juga sangat rawan bencana.
Kerawanan tersebut terkait dengan jumlah penduduk Indonesia yang sudah lebih dari 200 juta
jiwa, akan tetapi tersegregasi bukan hanya secara territorial namun juga suku, agama, ras dan
berbagai kelompok kepentingan (SARA).. Kondisi iklim laut tropis membuat curah hujan di
wilayah Indonesia relative tinggi sehingga rentan terhadap bencana banjir akibat curah hujan
tinggi maupun banjir rob akibat pasang laut, dan juga tanah longsor akibat hujan di dataran
tinggi (Lubis, 2009). Sementara ketika musim kemarau dimana curah hujan sangat rendah,
potensi kebakaran hutan maupun lahan gambut menjadi semakin tinggi akibat kelalaian
manusia yang mengolah lahan pertanian atau perkebunan.
Letak Provinsi Gorontalo sangatlah strategis, karena diapit oleh dua perairan, yaitu
Teluk Gorontalo atau yang lebih dikenal dengan nama Teluk Tomini di sebelah Selatan dan
Laut Sulawesi di sebelah Utara. Dalam catatan sejarah maritim Nusantara, Laut Sulawesi
menjadi penting karena merupakan jalur pelayaran dari pulau Sulawesi menuju Filipina yang
juga melalui jalur wilayah perairan Kesultanan Sulu di sebelah Timur dari Negara Malaysia.
Wilayah provinsi ini berbatasan langsung dengan dua provinsi lain, yaitu Provinsi
Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Sedangkan
di sebelah Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi

oleh Teluk Tomini. Luas Provinsi Gorontalo secara keseluruhan adalah 12.435 km2.
Dibandingkan terhadap wilayah Indonesia, luas wilayah provinsi ini hanya sebesar 0,63%.
Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu Kabupaten
Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten
Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo. Kabupaten Pohuwato merupakan wilayah terluas di
Provinsi Gorontalo dengan luas area sebesar 35,83%, sedangkan Kota Gorontalo memiliki
wilayah terkecil di Provinsi Gorontalo sebesar 0,53%. Permukaan tanah di Provinsi
Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan. Oleh karenanya, provinsi ini mempunyai banyak
gunung dengan ketinggian yang berbeda-beda..
Provinsi Gorontalo memiliki kelembaban udara yang relatif tinggi, rata-rata
kelembaban udara tertinggi pada tahun 2017 terjadi pada bulan Januari dengan kelembaban
mencapai 85,0 persen. Sedangkan untuk curah hujan tertinggi terdapat di bulan Juni yaitu 253
mm dan jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari dan Mei sebanyak 22 hari.
Rata-rata kecepatan angin pada tahun 2017 yang tercatat oleh stasiun Meteorologi umumnya
merata untuk setiap bulannya yaitu berkisar antara 2 - 3 knot.
Universitas Negeri Gorontalo, sebagai salah satu Perguruan Tinggi didaerah ini
mengambil bagian dalam Penanggulangan bencana di Provinsi Gorontalo. Hal ini sejalan
dengan amanah Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari 3 poin yaitu : Pendidikan dan
Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Untuk
itu, Tri Dharma Perguran Tinggi adalah tanggung jawab semua elemen yang terdapat di
Perguruan Tinggi. Bukan hanya mahasiswa, melainkan dosen, dan berbagai civitas
akademika yang terlibat. Dalam berbagai bencana yang terjadi , perguruan tinggi selalu
terlibat dalam berbagai upaya reaksi cepat bantuan kemanusiaan dan upaya pemulihan.

.

C.

Manfaat kegiatan
1. Memberikan bantuan sembako kepada korban banjir
2. Melaksanakan pengobatan gratis untuk warga masyarakat yang sakit.

D.

Sasaran Kegiatan
Masyarakat didesa Diloniyohu yang terdampak bencana banjir

E.

Metode kegiatan
Pemeriksaan kesehatan buat masyarakat yang sakit, pembagian 100 paket sembako
dan membantu membersihkan tempat tempat umum yang tertimbun lumpur akibat
banjir.

F.

Keterkaitan
Program studi kedokteran yang memiliki keunggulan kegawatdaruratan bencana,
mengambil peran dalam penanggulangan dbencana di provinsi Gorontalo

G.

Rancangan evaluasi
Evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan.

H.

Jadwal pelaksanaan kegiatan
a. Waktu pelaksanaan

: 7 Maret 2020

b. Tempat pelaksanaan : Desa Diloniyohu, Paguyaman
I.

Hasil Pelaksanaan :
Pelaksana bersama 47 orang mahasiswa berangkat dari kampus dan beberapa orang
rel;awan BSMI

pada tanggl 7 Maret 2020 jam 07.00 Wita. Sampai di desa

Diloniyohu, menuju rumah kepala desa untuk melapor sekaligus sebagai posko untuk
melakukan pengabdian. Tim dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1 untuk
kegiatan Pengobatan Gratis, Kelompok 2 untuk kegiatan pembagian 120 paket
sembako, dan kelompok 3 membantu membersihkan kantor kelurahan dan ruangan
dharma wanita yang penuh lumpur akibat banjir. Untuk Pengobatan Gratis , ada

sekitar 101 orang yang berobat dengan lima penyakit terbesar adalah : ISPA,
Hipertensi, Osteoartritis, Syndrom Dyspepsia dan dermatitis. ( Foto kegiatan
terlampir) .
J.

Pelaksana
Pelaksana dr. Zuhriana K.Yusuf, M.Kes dengan 47 orang mahasiswa kedokteran
Universitas Negeri Gorontalo

K.
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6.

Nama Lengkap dan Gelar
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