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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu program pengabdian kepada 

masyarakat yang termasuk kedalam mata kuliah wajib di Universitas Negeri Gorontalo. 

Program Pengabdian ini merupakan salah satu pengamalan Tri Darma Perguruan Tinggi 

yakni pengabdian kepada masyarakat. 

KKN ini bertujuan agar mahasiswa dapat terjun langsung dan berperan aktif di 

lingkungan masyarakat, serta dapat menuntut ilmu yang tidak di dapatkan di perkuliahan. 

Ilmu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, salah satu jembatan untuk 

menuntut ilmu adalah pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok 

dalam kehidupan manusia. Dengan adanya program KKN ini diharapkan mahasiswa 

dapat berinteraksi dan berkontribusi positif terutama dalam bidang perekonomian. Hal ini 

sesuai dengan tema yang kami ambil yaitu “Ekonomi Kreatif”. Bagi mahasiswa kegiatan 

KKN merupakan pengalaman belajar baru yang tidak diperoleh didalam kampus. Dengan 

selesainya KKN mahasiswa memiliki pengetahuan, kemampuan dan kesadaran baru 

tentang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Secara sosiologis dalam kemandirian manusia bahwa interaksi sosial adalah 

kebutuhan yang paling mendasar dalam menjalankan proses hidupnya. Interaksi sosial ini 

terbangun sebagai konsekuensi logis dari kesadaran manusia bahwa kebutuhan pada sisi 

–sisi tertentu kemanusiannya tidak dapat tercapai tanpa interaksi dengan sesamanya. 

Artinya manusiapun harus cerdas untuk menemukan model komunikasi yang mampu 

menjawab segala kebutuhan- kebutuhan tersebut tanpa ada diskriminasi atau dengan kata 

lain komunikasi yang terbangun harus mampu mengakomodir semua kepentingan, 

menyatukan dan mensinergiskan gerakan segala elemen masyarakat dalam struktur sosial 

yang sangat kompleks. 

Saling tolong-menolong, saling menghargai, adanya pengakuan terhadap hak-hak 

individu, munculnya simpati, empati dan kepedulian sosial serta segala bentuk tindakan 

sosial yang banyak kita saksikan dalam aktivitas keseharian kita adalah manifestasi dari 
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cita-cita mulia untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Makanya pranata sosial 

yang terbangun dalam masyarakat (community) harus dapat menciptakan keteraturan 

sosial, menjamin stabilitas sosial, jaminan rasa aman yang di peroleh setiap anggota 

masyarakat, menciptakan suasana yang nyaman dan tentram serta jaminan keselamatan 

lain. 

Institusi Pendidikan tinggi adalah adalah salah satu elemen Bangsa yang turut 

bertanggung jawab dalam usaha pencapaian cita-cita ideal Negara tersebut. Pendidikan 

tinggi merupakan benteng terakhir dalam menghadapi segala goncangan dan 

problematika kebangsaan. Pendidikan tinggi harus mampu berperan sebagai produsen 

pengetahuan, laboratorium pengujian kebenaran, menjaga aset pengetahuan, mampu 

mendiagnosa penyakit dan prolematika kebangsaan serta menformulasi resep alternatif 

yang solutif terhadap penyakit dan problematika tersebut, secara aktif dan kreatif 

menyusun metodologi yang proporsional dan profesional untuk mengaplikasikan segala 

gagasan dalam bentuk tindakan yang riil di masyarakat. Secara umum konsep operasional 

itu tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan, Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat. 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk mengejawantahan tri dharma 

perguruan tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat karena mahasiswa diberi 

kesempatan secara langsung bersentuhan dengan masyarakat untuk mengaplikasikan 

segala bentuk pengetahuan yang telah diperoleh di perguruan tinggi sekaligus Kuliah 

Kerja Nyata adalah ruang pembelajaran yang baru bagi mahasiswa untuk pengembangan 

dirinya. 

 

B. Target 

 Lewat penerapan KKN Tematik UNG tahun 2020 ini, yang menjadi sasaran 

dalam aktivitas ini ialah mengganti metode pandang, serta pola pikir masyarakat dekat 

wilayah perkebunan kelapa bahwasannya pemanfaatan sumber energi tidak cuma terbatas 

pada pengolahan kopra saja hendak namun pula bisa mengembangkan aspek lainya 

semacam pengolohan kelapa jadi minyak murni (VCO) sehingga struktur ekonomi rumah 



3 

 

tangga warga tidak cuma mengandalkan pendapatan yang telah turun temurung ialah 

pengolahan kopra saja.  

 

Lewat program ini pula, baik dosen pembimbing lapangan( DPL) dan mahasiswa 

bisa mengaplikasikan pengetahuan, ilmu serta keahlian maupun teknologi buat 

menanggulangi kekurangan serta permasalahan yang dialami oleh para warga dalam 

tingkatkan pemasukan keluarga. Diharapkan aktivitas ini bisa berguna untuk warga 

spesialnya dalam tingkatkan perekonomian rumah tangga secara spesial serta ekonomi 

daerah secara universal. 

 

C. Tujuan 

Adapun Tujuan dari Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu Universitas 

Negeri Gorontalo 

2. Sebagai implementasi dari Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu 

Pendidikan & Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat. 

3. Memberikan pengalaman belajar bagi Mahasiswa tentang pembangunan masyarakat 

dan pengalaman kerja nyata pembangunan. 

4. Menjadikan lebih dewasanya kepribadian Mahasiswa dan bertambah luasnya 

wawasan Mahasiswa. 

5. Memacu pembangunan masyarakat dengan menumbuhkan motivasi kekuatan sendiri. 

6. Mendekatkan Perguruan Tinggi kepada masyarakat, Menjalin relevansi Perguruan 

Tinggi dengan kebutuhan masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

BAB II 

PELAKSANAAN KEGIATAN KKN 

 

A. Hasil Observasi Lapangan  

Setelah melakukan observasi lapangan dilokasi pelaksanaan KKN dengan waktu 

1 minggu, kami mendapatkan adanya permasalahan inti yang dihadapi oleh 

masyarakat Desa Tanjung Karang. Hasil observasi yang di dapat, yakni Masyarakat 

desa Tanjung Karang lebih banyak bekerja sebagai petani jagung, kelapa  dan hanya 

sebagian yang bekerja di PT.Gorontalo Listrik Perdana (GLP) sebagai Cleaning 

Service. Pendapatan yang didapat oleh petani jagung dan kelapa yaitu sesuai hasil 

panen yang didapat sekitar kurang lebih 3 juta/panen dan masyarakat yang bekerja di 

PT. GLP Gorontalo sekitar 3 juta/bulan. Jumlah anggota keluarga lebih banyak 3 

kepala keluarga dalam satu rumah. 

 Desa Tanjung Karang merupakan salah satu desa membangun, yang mayoritas 

masayarakatnya bekerja sebagai petani kelapa dan jagung. Jika dilihat dari perkerjaan 

mereka, di dapatkan beberapa masalah yang menjadi acuan oleh mahasiswa KKN. 

Permasalahan yang terjadi pada masayarakat desa Tanjung Karang, yaitu mengalami 

hambatan perekonomian saat masa pandemi covid-19. Pendapatan mereka sangat 

minim sehingga hanya bisa memenuhi kebutuhan pokok seperti beras, minyak 

goreng, telur dan lain sebagainya.  

 

B. Uraian Program Kerja 

Masalah 
Program 

Kerja 
Tujuan Manfaat Sasaran 

Waktu 

Pelaksana

an 

Penanggung 

Jawab 

Inisiasi 

peningkatan 

kehidupan 

masyarakat 

Desa 

Tanjung 

Karang 

 

Penyuluha

n kelapa 

menjadi 

VCO 

untuk 

meningkat

kan 

penghasila

Untuk 

memberikan 

informasi 

pemanfaatan 

hasil kelapa 

yang berupa 

santan yang 

dapat diolah 

Dapat 

digunakan 

untuk 

kesehatan 

dan 

kecantikan 

dan tubuh. 

Juga untuk 

Masyara

kat dan 

Pemerin

tah desa 

Tanjung 

Karang 

14 

Oktober 

2021 

Koordinator 

desa 
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n 
masyaraka

t di masa 

pandemic 

covid-19. 

kembali 
menjadi 

minyak VCO 

yang memiliki 

nilai jual yang 

tinggi dan 

memiliki 

keguanaan 

sebagai obat. 

kepentinga
n bagi 

metabolism 

tubuh 

karena 

mengandun

g vitamin-

vitamin 

yang 

mengandun

g lemak. 

Selain itu 

VCO, 

berfungsi 

sebagai zat 

anti bakteri 

dan anti 

oksidan 

yang 

sangat 

efektif 

digunakan 

sebagai 

obat 

penyembuh

an berbagai 

penyakit, 

yang 

disebabkan 

oleh kuman 

dan bakteri. 

Selain itu, 

minyak 

VCO dapat 

dipergunak

an untuk 

bahan 

kosmetik. 

Juga 

manfaat 

VCO 

mampu 

memperbai

ki system 

pencernaan
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. 

Pembentuka

n organisasi 

desa 

(BUMDES) 

Pendampi

ngan 

Evaluasi 

Pembangu

nan Desa 

Tanjung 

Karang 

Meningkatkan 

perekonomian 

desa, 

meningkatkan 

usaha 

masyarakat 

dalam 

pengelolaan 

potensi 

ekonomi desa, 

mengembang

kan rencana 

kerja sama 

usaha antar 

desa dan/atau 

dengan pihak 

ketiga, 

menciptakan 

peluang dan 

jaringan pasar 

yang 

mendukung 

kebutuhan 

layanan 

umum warga, 

membuka 

lapangan 

kerja, 

meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat 

melalui 

perbaikan 

pelayanan 

umum, 

pertumbuhan 

dan 

pemerataan 

ekonomi desa 

dan 

meningkatkan 

pendapatan 

masyarakat 

desa dan 

Membuka 

ruang lebih 

luas bagi 

masyarakat 

meningkatk

an 

penghasila

n dan juga 

membuka 

lapangan 

pekerjaan 

untuk 

masyarakat 

desa. 

Selain itu 

Desa akan 

mandiri 

baik 

dibidang 

ekonomi 

maupun 

pelayanan 

publik 

Masyara

kat desa 

Tanjung 

Karang 

22 

Oktober 

2021 

Kepala desa 

dan 

pemerintah 

desa 
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pendapatan 
asli desa. 

Inisiasi 

pencegahan 

stunting 

Posyandu 

Menurunkan 

angka 

kematian bayi 

(AKB), angka 

kematian ibu 

(ibu hamil), 

melahirkan 

dan nifas. 

Meningkatkan 

peran serta 

masyarakat 

untuk 

mengembang

kan kegiatan 

kesehatan dan 

KB serta 

kegiatan 

lainnya yang 

menunjang 

untuk 

tercapainya 

masyarakat 

sehat 

sejahtera. 

Memberika

n layanan 

kesehatan 

ibu dan 

anak, KB, 

imunisasi,g

izi, 

penanggula

ngan diare. 

Pemelihara

an 

kesehatan 

ibu di 

posyandu, 

pemeriksaa

n 

kehamilan 

dan nifas, 

pelayanan 

peningkata

n gizi 

melalui 

pemberian 

vitamin 

dan pil 

penambah 

darah, 

imunisasi 

TT dan ibu 

hamil. 

Balita 

dan ibu 

hamil 

27 oktober 

2021 

Pemerintah 

desa 

Inisiasi 

pencegahan 

Covid-19 

Pembagia

n masker 

dan 

hansanitiz

er 

Untuk 

meningkatkan 

kewaspadaan 

masyarakat 

agar 

mendapatkan 

masker 

kesehatan 

yang dapat 

digunakan 

untuk 

melindungi 

diri dari virus 

Mencegah 

penularan 

penyakit, 

menjaga 

paru-paru 

terhindar 

dari polusi 

Masyara

kat 

29 

September 

2021, 

Pukul 

09:00-

12:00 

Wita. 

Pemerintah 

desa 
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covid- 19 

Inisiasi 

peningkatan 

kesehatan 

masyarakat 

Senam 

sehat 

Untuk 

menjaga 

kebugaran 

jasmani dan 

melatih otot 

untuk lebih 

aktif bergerak. 

Senam 

sangat 

bermanfaat 

dalam 

mengemba

ngkan 

komponen 

fisik dan 

kemampua

n gerak dan 

memperkua

t daya 

tahan otot, 

memperkua

t kekuatan 

dan 

kelenturan 

serta 

keseimban

gan tubuh. 

Siswa-

siswi SD 

N 7 

Tomilito

dan 

pemerint

ah desa 

Setiap hari 

jumat 

Koordinator 

Desa 

 

C. Hasil Pelaksanaan Program 

1. Penyuluhan kelapa menjadi VCO untuk meningkatkan penghasilan 

masyarakat di masa pandemic covid-19. 

KKN Tematik di Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito Kabupaten 

Gorontalo Utara melakukan Penyuluhan pengolahan kelapa menjadi VCO( Virgin 

Coconut Oil). Aktivitas ini dilaksanakan pada hari Kamis 14 Oktober 2021 yang 

dipandu langsung oleh Koordinator Desa. harapannya program yang dilaksanakan 

oleh mahasiswa KKN tematik ini dapat jadi bahan buat mengaplikasikan ilmu 

yang didapatkan selaku persiapan pembuatan VCO( Virgin Coconut Oil).. Hasil 

yang nantinya didapatkan harapanya bisa jadi salah satu bahan buat bisa 

meningkatkan perekonomian warga desa Tanjung Karang ditengah pandemic 

covid- 19. 

 

2. Pendampingan Evaluasi Pembangunan Desa. 

KKN Tematik di Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito Kabupaten 

Gorontalo Utara melakukan pendampingan pembentukan organisasi Desa 
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(BUMDES). Kegiatan ini dilaksanakan pada hari jum’at 22 Oktober 2021. 

Kegiatan ini di pandu langsung oleh kepala desa dan pemerintah Desa.  

 

Dengan dibentukmya organisasi Desa (BUMDES) ini, diharapkan dapat 

lebih Meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam 

pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha 

antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar 

yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, 

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan 

masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Selain itu desa akan mandiri baik 

dibidang ekonomi maupun pelayanan public. 

 

3. Pembagian masker dan handsanitizer 

 Kegiatan pembagian masker dan handsanitizer yang dilakukan oleh 

Pemerintah Desa dan mahasiswa KKN ini dilaksanakan pada selasa 29 September 

2021. Pembagian masker dan juga handsanitizer dibagikan pada 4 Dusun di Desa 

Tanjung Karang, dengan cara mendatangi satu persatu rumah masyarakat yg 

menjadi sasaran. Tujuan dari pembagian masker dan handsanitizer ini untuk 

mengingatkan kepada masyrakat agar selalu menggunakan masker saat berpergian 

atau bertemu dengan orang lain. Selain itu juga tujuan lain dari pada dilakukannya 

program ini yaitu untuk mengajak masyarakat agar tergerak hatinya untuk selalu 

menjaga kesehatan. 

Pada saat pembagian masker dan handsanitizer, respon masyarakat 

setempat sangat antusias dan masyarakat merasa senang dengan adanya kegiatan 

yang dilakukan oleh pemerintah Desa dan juga mahasiwa KKN. 

 

D. Program Tambahan 

1. Vaksinasi  Covid-19 

Masa pandemi Covid- 19 masih belum berakhir, pemerintah pusat maupun 

Pemerintah Wilayah melaksanakan banyak upaya dalam memutus rantai 
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penyebaran Covid- 19 salah satu nya lewat vaksinasi untuk warga nya. Kami 

sebagai Mahasiswa ikut andil dalam menunjang upaya pemerintah tersebut 

dengan cara melaksanakan sosialisasi vaksinasi kepada warga, khususnya 

warga Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito. Ada pula khasiat vaksinasi 

ialah buat menjaga imunitas imun badan supaya terhidar dari virus covid- 19. 

 

2. Pondok belajar 

Sejak covid- 19 menggila serta mengguncang dunia, menimbulkan banyak 

zona yang terdampak salah satunya merupakan zona serta lingkup 

pembelajaran. Mengaharuskan buat memberlakukan kewajiban 5M ialah 

memaikai masker, cuci tangan, melindungi jarak, menjauhi kerumunan serta 

kurangi mobilisasi sehingga warga mengambil keputusan supaya belajar 

secara online dengan tujuan buat memutus rantai penyebaran covid- 19. 

Tetapi sangat disayangkan, alih- alih menguasai modul pendidikan mereka 

malah hadapi kesusahan belajar sebab siswa cuma diberikan link terkait 

modul pendidikan serta hanya berbentuk tugas tanpa diiringi uraian secara 

utuh serta menyeluruh. 

Melihat situasi seperti itu membuat siapapun merasa sesak serta kasian 

sebab bukan meringankan beban anak dalam belajar malah membuat mereka 

terus menjadi tertekan serta menyerah dalam belajar. Keadaan ini membuat 

mahasiswa KKN Tematik Universitas Negeri Gorontalo  ikut andil serta turun 

tangan dalam mengambil peran serta berkontribusi dalam menanggulangi 

kasus yang terjadi di desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito. 

Berbekal pengalaman serta pengetahuan sepanjang menempuh bangku 

perkuliahan, Mahasiswa KKN Tematik Universitas Negeri Gorontalo 

mengambil aksi dengan membuat program Pondok belajar bersama secara 

langsung kepada anak- anak yang bersekolah di bangku sekolah Dasar di desa 

Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara. 
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3. Taman Pengajian 

Mahasiswa KKN Tematik Universitas Negeri Gorontalo Desa Tanjung 

Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, mengadakan 

pendampingan belajar mengaji. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 

meningkatkan minat mengaji sejak usia dini. Pendampingan belajar mengaji 

dilakukan setiap hari senin dan jum’at selama kegiatan KKN berlangsung. 

Mahasiswa KKN berharap dengan kegiatan ini anak-anak Desa Tanjung 

Karang lebih bersemangat dalam belajar mengaji, dan memunculkan rasa 

beriman kepada Allah SWT dengan mencintai Al-Qur’an.  

 

4. Pengadaan batas Desa 

Sebagai bagian dalam upaya pembangunan Desa Tanjung Karang, 

diperlukan beberapa infrastruktur yang perlu ada sebagai penunjang. Salah 

satunya adalah pembatasan Desa yang mulai samar karena tulisan yang sudah 

memudar. Oleh karena itu sebagai wujud nyata kepedulian mahasiswa KKN 

Tematik Universitas Negeri Gorontalo yang dalam hal ini berperan dan ikut 

serta dalam pengembangan Desa ini maka dilakukannya pembaharuan batas 

Desa ini. 

 Adapun tujuan dari pelaksanaan program ini adalah untuk membantu 

mengarahkan orang-orang yang melewati atau berkunjung ke Desa Tanjung 

Karang akan lebih mudah. 

 

5. Kegiatan Olahraga 

Kegiatan ini diadakan dengan upaya untuk meningkatkan solidaritas dan 

untuk meningkatkan potensi bakat oleh pemuda masyarakat. Kegiatan ini 

berlokasi di Desa Tanjung Karang, Pihak yang terlibat pada kegiatan ini 

terdiri dari masyarakat, Karang Taruna dan partisipasi mahasiswa KKN 

Tematik. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian pelaksanaan program KKN Universitas Negeri Gorontalo 

tahun 2021 di lokasi Gorontalo Utara, kecamatan Tomilito, desa Tanjung Karang 

yang diselenggarakan pada tanggal 14 September 2021 sampai tanggal 3 November 

2021. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Kegiatan/program fisik dapat terlaksana cukup baik dengan adanya bantuan dari 

masyarakat setempat, Bantuan dana sebagian dari mahasiswa KKN dan dari 

masyarakat. Program ini dilaksanakan bersama-sama antara mahasiswa dengan 

masyarakat.  

2. Kegiatan/program non fisik terlaksana dengan baik, program berupa penyadaran, 

pendampingan dan penyuluhan kepada masyarakat memerlukan proses yang 

cukup lama. Dari mulai sosialisasi sampai pelaksanaan. 

B. Saran  

Ada beberapa saran yang dibuat oleh penulis sebagai berikut.  

1. Untuk Mahasiswa  

 Perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar individu dan 

kelompok, sehingga program kerja dapat berjalan dengan baik dan lancar.  

  Setiap individu harus mempunyai niat dan tujuan yang baik, rasa ikhlas, 

tanggung jawab yang besar, sehingga perlu adanya kesiapan secara fisik, 

mental, emosional dan dana yang cukup agar KKN tersebut dapat berjalan 

dengan lancar dan baik. Mahasiswa harus dapat mengelola waktu yang 

dimiliki selama KKN dengan sebaik-baiknya.  

 

2. Untuk Pemerintahan Kelurahan dan Masyarakat  

 Berpartisipasi akitif dalam setiap kegiatan yang KKN adakan.  

 Meningkatkan semangat dalam mencari ilmu dimanapun, kapanpun, dan 

kepada siapapun.  
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3. Untuk Universitas  

 Adanya persiapan yang matang serta adanya pelatihan dan praktek kerja 

lapangan.  

 Sebagai fasilitator mahasiswa dalam pendampingan terhadap program KKN, 

diharapkan lebih sering turun ke lapangan saat program berlangsung. 
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Daftar Pustaka 

 

http://eprints.umm.ac.id/42353/3/jiptummpp-gdl-selvinnurf-48358-3-babii.pdf 

http://eprints.uad.ac.id/2878/2/BAB%20I.pdf 

http://journal2.uad.ac.id/index.php/jfc/article/view/1575 
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http://eprints.uad.ac.id/2878/2/BAB%20I.pdf
http://journal2.uad.ac.id/index.php/jfc/article/view/1575
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 
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http://baraberita.com/inisiasi-program-membangun-ekonomi-

kreatif-di-desa-tanjung-karang-kec-tomelito-kab-gorontalo-utara/  

 

https://youtu.be/oNP5VnEBeSI 

http://baraberita.com/inisiasi-program-membangun-ekonomi-kreatif-di-
http://baraberita.com/inisiasi-program-membangun-ekonomi-kreatif-di-

