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RINGKASAN 
 
 

 

Pengabdian ini merupakan KKN Tematik Desa Membangun, maka dengan itu di dapatkan 

hasil dilapangan bahwa masih ada desa yang ada di kabupaten Gorontalo yang perlu 

mendapatkan perhatian dari semua pihak tidak terkecuali dalam dunia akademik 

khususnya keterlibatan mahasiswa dalam rangka mendorong atau memotivasi masyarakat 

dalam membangun desa, maka dengan itu berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan 

diatas, tim pengadian menawarkan sebuah solusi didalam mengatasi permasalahan tersebut 

melalui pemberdayaan masyarakat dalam menuntaskan dan melaksanakan program 

pemerintah desa. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

 

1.1. LATAR BELAKANG 
 

 

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya usaha atau proses untuk 

menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, 

mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. 

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya fasilitas yang bersifat non instruktif guna 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu 

mengidentifikasi problematika, merencanakan, dan melakukan pemecahannya atau 

memberikan solusi dari sebuah masalah dengan memanfaatkan potensi setempat dan 

fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas sektoral maupun LSM, tokoh masyarakat, tokoh 

pemuda maupun tokoh pendidik . 

Dalam Sektor Di bidang ekonomi, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu 

upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat 

dalam menggerakkan, meningkatkan potensi ekonomi maupun mendorong pertumbuhan 

ekonomi masyarakat. Sejalan yang dikatakan oleh Robinson, (1994) bahwa pemberdayaan 

masyarakat merupakan suatu proses pribadi dan sosial; suatu pembebasan kemampuan 

pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. Hal yang sama juga dikatakan 

oleh Payne (1997) pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien 

mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan 

yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi 

kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Orang-orang yang telah mencapai 

tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” 

untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, 



2 
 

ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada 

pertolongan dari hubungan eksternal. 

Pemberdayaan Masyarakat memiliki ciri ciri sebagai tanda agar kegiatan tersebut bias 

dibedakan dengan kegiatan yang bukan pemberdayaan adalah sebagai berikut (1). Community 

leader: petugas yang ingin mendorong kegiatan pemberdayaan mereka melakukan pendekatan 

kepada tokoh masyarakat atau pemimpin terlebih dahulu. Misalnya Camat, lurah, kepala adat, 

ustad, dan sebagainya. (2).Community organization: organisasi seperti PKK, karang taruna, 

majlis taklim,dan lainnnya merupakan potensi yang dapat dijadikan mitra kerja dalam upaya 

pemberdayaan masyarakat. (3). Community Fund: Dana sehat atau Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan Masyarakat (JPKM) yang dikembangkan dengan prinsip gotong royong sebagai 

salah satu prinsip pemberdayaan masyarakat.(4). Community material : setiap daerah memiliki 

potensi tersendiri yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan. Misalnya, 

desa dekat kali pengahsil pasir memiliki potensi untuk melakukan pengerasan jalan untuk 

memudahkan akses ke puskesmas. (5). Community knowledge: pemberdayaan bertujuan 

meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan berbagai penyuluhan kesehatan yang 

menggunakan pendekatan community based health education. (6). Community technology: 

teknologi sederhana di komunitas dapat digunakan untuk pengembangan program kesehatan 

misalnya penyaringan air dengan pasir atau arang. 

 
Ekonomi kreatif merupakan salah satu proses peningkatan nilai tambah yang 

merupakan hasil dari eksplorasi kekayaan intelektual berupa kreativitas, keahlian, dan bakat 

seseorang atau individu menjadi suatu produk yang dapat dijual dan memiliki daya Tarik 

tersendiri, Ekonomi kreatif sebagai konsep ekonomi yang berkembang berdasarkan pada aset 

kreatifitas yang berpotensi menghasilkan suatu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang 

lebih berkualitas dan berdaya saing baik dalam kancah nasional maupun secara internasional . 
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Dalam konsep ekonomi kreatif yang telah dikembangkan sekarang ini telah 

mengandung misi penting yaitu : sebagai berikut (1) Peningkatan kontribusi industri kreatif 

terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia. (2). Peningkatan ekspor nasional berdasarkan 

kreativitas dan konten lokal dengan semangat kontemporer. (3). Peningkatan penyerapan 

tenaga kerja sebagai akibat dari pembukaan lapangan kerja baru di industri kreatif. (4). 

Peningkatan jumlah perusahaan yang sangat kompetitif yang lazim di industri kreatif. (5). 

Memperkuat penggunaan sumber daya yang berkelanjutan untuk bumi dan generasi masa 

depan. (6). Penciptaan nilai ekonomi dari inovasi kreatif, termasuk yang didasarkan pada 

kearifan dan warisan budaya nusantara. (7). Mengembangkan area kreatif potensial di wilayah 

Indonesia. (8). Memperkuat citra kreatif produk / jasa sebagai upaya untuk ‘Branding 

Nasional’ atau pencitraan negara Indonesia di mata dunia internasional. Sebagaimana yang 

dikatakan oleh John Howkins, (2001) bahwa Ekonomi Kreatif adalah kegiatan ekonomi 

dimana input dan outputnya adalah Gagasan. Benar juga, esensi dari kreatifitas adalah 

gagasan. 

1.2. TUJUAN PELAKSANAAN PROGRAM 

 

Adapun yang menjadi tujuan dalam kegiatan ini adalah untuk mendorong 

masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada di wilayahnya khususnya dibidang 

ekonomi. Ekonomi kreatif adalah merupakan kegiatan masyarakat yang mengharapkan 

input dan outputnya berupa gagasan untuk menciptakan sesuatu yang lain berbeda dari 

biasanya sehingga ada nilai kebaruan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. 

Didalam menciptakan sebuah kreatifitas dibutuhkan sebuah gagasan, dan ini menjadi 

penting dari pada modal karena orang dengan gagasan yang baik akan mendapatkan hasil 

yang luar biasa. Gagasan yang dimaksud adalah gagasan yang orisinal dan bisa 

mendapatkan proteksi atau perlindungan. Selaian itu Ekonomi kreatif merupakan sebuah 
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upaya untuk mengembangkan dan menggali kreatifitas para pelaku ekonomi terutama 

pihak yang melakukan usaha sendiri dan memiliki perusahaan. 

1.3. MANFAAT PELAKSANAAN PROGRAM 
 

Dengan melibatkan masyarakat dalam bentuk pemberdayaan akan menjadi lebih 

optimal dan efisien didalam pengembangan ekonomi masyarakat yang dikemas dalam 

bentuk ekonomi kreatif tentu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap 

pertumbuhan ekonomi masyarakat dan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat 

khususnya pelaku ekonomi sebagai berikut 

1. Memberikan kontibusi ekonomi yang signifikan 
 

Kehadiran ekonomi kreatif bertujuan untuk emmberikan kontribusi kepada negraa 

tentunya pada bidang ekonomi. Kontribusi yang diberikan berupa sebuah kemajuan dan 

pekembangan dimana bidang ekonomi bisa memberikan tambahan pemasukan bagi 

negara. Bukan hanya memberikan tambahan pemasukan negara, ekonmomi kreatifpun 

akan menjadi alat bagi negera atau pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang sesuai 

dengan tambahan sesuatu yang baru dan tentunya inovatif sehingga roda perputaran 

perekomian akan menjadi lebih cepat dan baik pula. Dengan ini memang terlihat negara 

membutuhkan sebuah ekonomi kreatif yang akan membantunya dalam menghadapi segala 

permasalah di zaman globalisasi ini. Tentunya dengan kehadiran ekonomi kreatif inilah 

pemerintah menemukan sebuah jalan barau untuk memajukan bidang ekonomi 

2. Menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan positif 
 

Bukan untuk menciptakan persaingan yang tidak sehat, monopoli atau kebijakan 

seenaknya sendiri, namun kehadiran ekonomi kreatif adalah untuk memberikan dan 

menciptakan iklim bisnis yang baik dan kondusif, dimana semua pihak bersaing dengan sehat 

yakni dengan mengembangkan bisnisnya dengan sentuhan kreatifitas dan inovasi yang baik. 

maka dengan hal ini persaingan yang terjadi akan berbuah manis dan menghasilkan manfaat 

yang luar biasa. Iklim bisnis yang kondusif dan positif ini berdampak positif kepada kemajuan 
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perekonomian karena ada banyak dampak positif dari iklim ini akan menjadikan 

perekonomian suatu negara kuat dan berkualitas dengan balutan kreatifitas dan inovasi 

serta bisa bersaing dengan pihak lain. 

3. Menciptakan masyarakat yang kreatif dan inovatif 
 

Tujuan utama adanya ekonomi kreatif adalah menciptakan dan membentuk mental 

kreatif dan inovatif pada diri masyarakat. Kita tahu sendiri bahwasannya masyarakat 

merupakan penopang perekonomian negara. Ketika masyarakat memiliki daya saing yang 

tinggi dan kreatif maka akan membantu negara atau pemerintah dalam upaya mengambangkan 

perekonomiannya. Bukan hanya itu ketika rakyatnya produktif dan pendapatan per kapita naik 

maka negarapun akan mendapatkan dampak baiknya yakni mendapat perhatian dari banyak 

pihak karena dianggap negara maju dan berkembang dari sisi perekonomian. 

4. Memberikan dampak sosial yang positif 
 

Bukan berarti ketika membahas ekonomi tidak ada hubungan dengan yang lainnya, 

namun ketika perekonomian mengalami sebuah peristiwa maka akan berdampak pula pada 

sosial masyarakat. Tingkat sosial masyarakat biasanya ditentukan dari tingkat 

perekonomiannya. Semakin tinggi perekonomian mereka maka tingkat status sosialpun 

akan membaik. Hal ini bisa didapat dengan memanfaatkan kehadiran ekonomi kreatif. 

Inilah salah satu tujuan yang dmiliki oleh ekonomi kreatif yakni memberikan dampak 

sosial yang positif bagi seluruh masyarakat di suatu negara. 

5. Menggali dan mengembangkan potensi segala yang dimiliki oleh suatu negara 

Setiap negara tentunya memiliki potensinya masing-masing, namun saat ini yang 

banyak kita lihat masih banyak negara yang belum mampu menggalai dan 

mengambangkan potesi yang dimiliki. Contohnya negara kita, bangsa Indonesia. 

Sebenarnya masih banyak potensi yang belum di gali dengan baik, seperti sumber daya 

alam, sumber daya manusia dan semua yang dimiliki. Bayangkan jika semua potensi di 

Indonesia di gali dan dikemabngkan maka Indonesia akan menajdi negara besar di dunia 
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ini. Cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan hal tersebut adalah dengan ekonomi 

kreatif 

6. Mengurangi tingkat kemiskinan dang jumlah pengangguran 
 

Kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah yang masih belum bisa tuntas 

diatasi. Namun sebenarnya ada cara efektif untuk mengurangi dan bahkan 

menghilangkannya yakni membuka lapangan pekerjaan serta memberikan bekal kreatifitas 

bagi para masyarakat. dengan bekal ini masyarakat akan mmapu membuka usaha sendiri 

yakni menjadi wirausaha, selain itu dengan berwirausaha bukan hanya dia sendiri yang 

diuntungkan namun pengangguran yang ada disekitarnya akan mendapatkan pekerjaan 

baru. Bukan hanya menjadi wirausaha namun ekomomi kreatif akan memberikan mindset 

bahwasannya untuk selalu bekerja keras untuk mendapatkan uang. Inilah tujuan ekonomi 

kreatif ingin mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang ada dengan bantuannya. 
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BAB II 

TARGET DAN LUARAN 
 

 

2.1. TARGET DIDALAM PROGRAM 

 

Adapun yang menjadi Target yang diharapkan dalam pelaksanaan KKN Tematik Desa 

Membangun ini meliputi: 

 

1. Peningkatan Peran Masyarakat didalam pengembangan ekonomi masyarakat 

khususnya pengembangan ekonomi kreatif 

 
2. Peningkatan kualitas SDM didalam optimalisasi pengembangan ekonomi kreatif. 

 
3. Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui optimalisasi potensi ekonomi kreatif. 

 

Hal yang diharapkan dari kegiatan KKN Tematik Desa Membangun ini adalah 

meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat sebagai pelaku ekonomi terkait 

dengan keterampilan masyarakat didalam implementasi dalam proses pengembangan 

ekonomi kreatif yang akan menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing. 

 
2.2. LUARAN DIDALAM PROGRAM 
 

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi masyarakat yang berdaya saing 

dalam bidang ekonomi khususnya pengembangan ekonomi kreatif. 

2. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan sebagai masyarakat pelaku ekonomi yang 

memiliki potensi yang tinggi dalam hal pemahaman atau pengetahuan terkait dengan 

keterampilan masyarakat didalam implementasi dalam pengembangan ekonomi 

kreatif yang akan menciptakan produk berdaya saing. 

 
Berdasarkan kedua poin luaran diatas akan dikemas dalam bentuk : 

 

a. Dalam bentuk jurnal pengabdian pada masyarakat 

b. Dalam bentuk media online 
 

b.1. Youtube. 
https://youtube.com/watch?v=_JgOZOITetE&feature=share 
  
b.2. Berita Online 
https://rakyatgorontalo.com/2021/11/15/mahasiswa-kkn-ung-eksplorasi-desa-luluo-
kecamatan-biluhu/ 

 

https://youtube.com/watch?v=_JgOZOITetE&feature=share
https://rakyatgorontalo.com/2021/11/15/mahasiswa-kkn-ung-eksplorasi-desa-luluo-kecamatan-biluhu/
https://rakyatgorontalo.com/2021/11/15/mahasiswa-kkn-ung-eksplorasi-desa-luluo-kecamatan-biluhu/
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

3.1. PERSIAPAN DAN PEMBEKALAN 
 

Persiapan dan Pembekalan dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan kelompok sasaran. 

 

3.1.1. Persiapan dan pembekalan oleh mahasiswa meliput : 

 

• Persiapan administrasi 

 

Pelaksanaan kegiatan KKN Tematik Desa Membangun ini dimulai dari pemrograman 

mata kuliah KKS pada KRS Online. Persyaratan lengkap bagi mahasiswa yang akan 

terlibat dalam pelaksanaan KKN Tematik sebagai berikut : 

 
a. Calon peserta telah menyelesaikan minimal 100 SKS dan dinyatakan lulus, baik 

kependidikan maupun nonkependidikan yang telah diatur secara otomatis melalui 

pengaturan pengambilan matakuliah KKS di Sistem Informasi Akademik UNG 

 
b. Calon peserta harus memprogram KKS melalui KRS pada tahun berjalan. 

 
c. Mekanisme pendaftaran peserta KKS pengabdian dengan alur sebagai berikut : 

 
- Mahasiswa wajib memprogramkan dan menginput mata kuliah KKS secara online.

 

- Mahasiswa wajib mengisi biodata online melalui http:/lpm.ung.ac.id
 

- Biodata mahasiswa diprint-out, kemudian dimasukkan ke LPM (dengan melengkapi 

berkas pada poin dibawah ini) untuk divalidasi. 

- Setelah dinyatakan valid, mahasiswa diberi pengantar untuk membayar biaya 

pendaftaran KKS pengabdian di Bank.
 

- Bukti (slip) asli pembayaran pendaftaran KKS dimasukkan ke LPM.
 

- Pada saat pendaftaran calon peserta melengkapi berkas sebagai berikut:
 

1. Transkrip nilai dari Jurusan/Program Studi Diketahui Pembantu Dekan I 

 
2. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter 

 

3. Memasukkan pas photo warna 3x4 cm (1 lembar) dan 2x3 cm (1 lembar) 
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4. Membayar  biaya  pendaftaran  Rp.600.000,-  (enam  ratus  ribu rupiah) ke 

rekening Rektor UNG melalui bank yang ditunjuk panitia atas nama Rektor 

Universitas Negeri Gorontalo. 

 

3.1.2. Persiapan pengetahuan dan ketrampilan 

 

Mahasiswa yang dipilih untuk melaksanakan kegiatan ini KKN Tematik Desa Membangun 

sebaiknya berasal dari program studi yang terkait bidang Ekonomi yang ada di lingkungan 

Universitas Negeri Gorontalo. Hal ini disebabkan karena program inti tim pengabdian yang di 

tawarkan atau yang telah dirancang adalah terkait dengan Pengembangan Ekonomi Kreatif 

maka dengan itu seyogyanya mahasiswa yang terlibat juga terkait dengan bidang atau 

disiplin ilmu yang terkait dengan Ekonomi 

 

• Persiapan sarana dan prasarana 

 

Bersama-sama dengan dosen pembimbing lapangan dan seluruh mahasiswa dan bantu 

oleh swadaya masyarakat didalam menyiapkan tempat pelaksanaan kegiatan dan 

seluruh komponen yang dibutuhkan didalam pelaksanaan pelatihan atau kegiatan inti 

tersebut. 

 
3.2. Persiapan dan pembelakan oleh dosen pembimbing lapangan meliput : 

 

3.2.1. Persiapan administrasi 

 

Proses Pelaksanaan kegiatan KKS Pengabdian ini dari sisi dosen pembimbing 

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. 3.2.2. Persiapan pengetahuan 

dan keterampilan 

 

Dosen pembimbing lapangan didalam kegiatan KKN Tematik Desa Membangun 

ini terdiri dari dosen dengan bidang keilmuan yang terkait dengan Ekonomi dengan 

http://lpm.ung.ac.id/


10 
 

latar belakang Pendidikan Sosial. Kolaborasi ilmuan ini untuk mendapatkan sebuah 

hasil yang maksimal. 

 
3.3. Kegiatan KKN Tematik Desa Membangun 

 

 

 

3.3.1. Kegiatan Pada Tahap 1 

 

 
 

Lingkup Program Kegiatan 

Kerja KKNT   
   

Kegiatan-kegiatan  1.  Turun    ketengah    masyarakat    untuk 

mahasiswa yang mendengarkan dan melihat langsung apa yang 
   

berkaitan dengan  menjadi kebutuhan masyarakat terkait dengan 

pendampingan   pengembangan pembangunan pedesaan.  

perencanaan  

2

. Secara   Bersama-sama   menelaah   tentang 

pembangunan desa.  tentang perencanaan pembangunan pedesaan 
   

Kegiatan-kegiatan 
1
. Bersama   aparat   pemerintah   desa   secara 

mahasiswa yang  Bersama  membuat  jadwal  dan  pedoman 

berhubungan dengan  pengawasan pembangunan desa.  

pendampingan  

2

. Bersama   aparat   pemerintah   desa   secara 

pelaksanaan, evaluasi  Bersama membuat standar   pengelolaan 

pembangunan desa  anggaran pembangunan   
   

Kegiatan-kegiatan 
1
. Membuat pelatihan dalam rangka meningkat 

mahasiswa yang  ilmu    pengetahuan    bagi    pemuda    dan 

berkaitan dengan upaya  masyarakat  terkait dengan pengembangan 

inisiasi   meningkatkan  potensi ekonomi masyarakat desa.  

kehidupan   masyarakat 

2

. Membuat rancangan  tentang pengembangan 

desa   potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa 
    

Kegiatan-kegiatan 
1
. Penyusunan buku laporan KKN.  

mahasiswa yang 

2
. Penyusunan dan pembuatan luaran Program 

berkaitan dengan  KKN     

pendokumentasian 

3
. Pembuatan dokumentasi kegiatan KKN (foto, 

pengetahuan   video, materi sosialisasi, RPJM Desa, RKP 

   Desa, PeraturanPeraturan Desa, dll)  
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Lingkup Program   Kegiatan   

Kerja KKNT       
  

Kegiatan-kegiatan 1.  Membantu kader pemberdayaan dan perintah 

mahasiswa yang  desa  untuk  Menyusun  proposal  kegiatan 

berkaitan dengan  pembangunan partisipatif   

pendampingan  

2

. Membantu  aparat  pemerintah  desa  didalam 

perencanaan   mensisialisasikan   peran   pemerintah desa 

pembangunan desa.  didalam mendorong pembangunan desa  
   

Kegiatan-kegiatan 
1
. Bersama  aparat  pemerintah desa  dan kader 

mahasiswa yang  pemberdayaan  melakukan monitoring dan 

berhubungan dengan  evaluasi pelaksanaan pembangunan desa yang 

pendampingan   lebih transparan dan akuntabel  
         

 

 

  

pelaksana

an, evaluasi 

2

. Memfasilitasi pertemuan   semua   elemen 

   pembangunan desa  masyarakat atas pelaksanaan monitoring dan 

       evaluasi pelaksanaan pembangunan desa 
         

   Kegiatan-kegiatan 
1
. Menginisiasi  Kerjasama  antara  desa  dan 

   

mahasisw

a yang  Lembaga mitra    

   berkaitan dengan 

2

. Menginisiasi pembentukan  Lembaga   – 

   membangunan ekonomi  Lembaga ekonomi masyarakat   

   desa  

3

. Mendorong pertumbuhan  Lembaga-lembaga 

       BUMD yang sudah ada   

      

4.  Membuat pelatihan dalam rangka 

meningkat 

       ilmu   pengetahuan   bagi   pemuda   dan 

       masyarakat  terkait  dengan pengembangan 

       potensi ekonomi masyarakat desa. 
         

   Kegiatan-kegiatan 
1
. Penyusunan buku laporan KKN 

   

mahasisw

a yang 

2

. Penyusunan dan pembuatan luaran Program 

   berkaitan dengan  KKN    

   pendokumentasian 

3

. Pembuatan dokumentasi kegiatan KKN (foto, 

   

pengetahu

an   video, materi sosialisasi, RPJM Desa, RKP 

       Desa, PeraturanPeraturan Desa, dll 
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3.4. Rencana Aksi Program       

         

  No  Nama Pekerjaan  Volume/ Hari  Keterangan 

          

 
1 

Pengantaran Mahasiswa   
1 

 Lokasi 
       

KKNT            

         

 
2 

 Pengenalan dan obervasi lapangan  
1 

 
KAMPUS         

          

         

 3  Asesmen Kebutuhan Masyarakat  
10 

 Lokasi         

          
KKNT            

         

    Penyampaian dan Analisa hasil    
Lokasi  

4 
 
asesmen kepada Pemerintah Desa 
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KKNT           

         

    Penyusunan rencana program KKN     

 
5 

 Tematik bersama Masyarakat  

5 

 Lokasi 
  (Disesuaikan dengan hasil asesmen   KKNT       

    dan pencapaian SDGs)      

            

  6  Monitoring    1  

LOKASI 

KKNT 

  7   

Pemaparan 
program kerja 
kepada 

Pemerintah 

Desa    1  

LOKASI 

KKNT 

  8  

Pelaksanaan Program Kerja 

(Disesuaikan dengan rencana 

program bersama masyarakat)  35  

LOKASI 

KKNT 

 9  EVALUASI   1  

LOKASI 

KKNT 

 10  
Seminar Hasil kepada DPL, LPPM, 
Pemerintah Desa, dan Masyarakat  1  

Lokasi 

KKNT 

 11  PENARIKAN   1  
LOKASI 
KKNT 
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BAB IV 
 

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 
 

 

Lembaga Pengabdian pada masyarakat ini adalah salah satu lembaga yang terdapat di 

Universitas Negeri Gorontalo. Sedangkan yang menjadi khalayak sasaran adalah 

masyarakat di Desa Luluo Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo, bila program ini 

disetujui maka Universitas Negeri Gorontalo khususnya Fakultas Ekonomi akan 

memperoleh keuntungan berupa perluasan kesempatan/wahana untuk melaksanakan salah 

satu kegiatan Tri dharma perguruan tinggi, yaitu melaksanakan pengabdian pada 

masyarakat, melalui Pelatihan–pelatihan dan penelitian . 

 
Kegiatan Pengabdian pada masyarakat / khususnya masyarakat yang bedomisili di 

tiga desa yang dikategorikan tangguh bencana di kecamatan mootilango melibatkan aparat 

pemerintah desa dan kecamatan dan tokoh masyarakat. Apabila kegiatan ini terlaksana 

akan dapat menjaga kemitraan antara UNG dengan masyarakat sesuai dengan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi, Khususnya pengabdian pada Masyarakat bagi khalayak sasaran, yaitu 

masyarakat yang berdomisili di daerah Tertinggal Dan Teluk Tomini, pelaksanaan 

program ini juga akan mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan berupa peningkatan 

wawasan dan pengetahuan. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 
 

A. Hasil Observasi Lapangan 

Secara umum, keadaan Desa Luluo, Kec. Biluhu dapat kami ketahui dengan cara 

melakukan observasi di lapangan yang merupakan langkah yang kami lakukan sejak awal 

untuk memperoleh data tentang kondisi masyarakat dan kondisi lingkungan setempat, hal ini 

bermaksud agar program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. 

Observasi dilakukan dengan cara datang langsung ke lapangan (lokasi) dan melalui sumber 

yang lain seperti kepala desa, perangkat Desa dan Karang Taruna. Pelaksanaan observasi 

dilakukan kurang lebih 4 hari setelah peserta KKN diterjunkan. Adapun gambaran umum 

Desa Luluo sebagai berikut: 

1. Letak Geografis dan Batas Wilayah  

Desa Luluo merupakan desa yang terletak di pesisir pantai dan merupakan  bagian dari 

Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo. Desa Luluo memiliki 3 Dusun yaitu Dusun 

Olihuwa, Tilayo Dan Pentadu. Adapun batas–batas wilayah Dusun Yang ada di desa Luluo 

adalah sebagai berikut:  

 1) Sebelah Utara  : Dusun Tilayo 

 3) Sebelah Barat  : Dusun pentadu 

 4) Sebelah Timur : Dusun Olihuwa 

2.    Keadaan Alam dan Potensi Wilayah 

 Kondisi alam di Desa Luluo, tergolong asri dan hijau karena banyak pohon di setiap 

jalan dan pekarangan rumah masyarakat. Desa  Luluo tergolong daerah yang jauh dari 

ibukota Gorontalo, sehingga untuk menuju Desa Luluo membutuhkan waktu yang cukup 

lama dengan medan jalan curam dan berbatu, Potensi daerah Desa Luluo adalah penghasil 
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bahan pangan seperti cengkeh, rica, pisang dan kelapa yang dapat dijadikan sebagai sumber 

pendapatan masyarakat Desa Luluo. 

1. Kondisi Sosial Budaya  

Pada umumnya masyarakat Desa Luluo bermata pencaharian sebagai petani. Organisasi 

kemasyarakatan di Desa Luluo cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari adanya organisasi yang 

terbentuk seperti PKK, POSYANDU, Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Remaja Masjid, 

Karangtaruna atau Organisasi Pemuda, dll. 

2. Potensi Masyarakat  

Mata pencaharian Desa Luluo mayoritas sebagai petani, peternak, Sebagian ada yang 

PNS, serta pedagang. Desa Luluo memiliki masyarakat yang sangat aktif dalam hal 

berkegiatan, seperti PKK, Posyandu, dan Organisasi Pemuda, maupun perkumpulan lainnya. 

3. Kehidupan Beragama  

Kehidupan beragama di Desa Luluo sangat menjunjung tinggi toleransi. Masyarakat 

Dusun Sepat menganut agama Islam. Kegiatan keagamaan Desa Luluo bisa dikatakan cukup 

baik terlihat dari aktifitas pengajian di Masjid yang sering dilakukan, kegiatan TPA juga rutin 

dilaksanakan, Kegiatan Tadarusan dan kegiatan kerohanian yang lain. 
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B. Uraian Program Kerja 

Masalah 
Program 

Kerja 
Tujuan Manfaat Sasaran 

Goals 

SDGs 

Waktu 

Pelaksa- 

naan 

Penang

gung 

Jawab 

Kurangnya 

masyarakat 

khususnya 

orang tua yang 

mengahadiri 

seminar 

tentang 

pentingnya 

parenting 

 

Parenting 

Memberikan 

pemahaman kepada 

orang tua tentang 

pentingnya 

parenting bagi anak 

 Dengan 

adanya 

kegiatan 

parenting 

orang tua bisa 

memahami 

bagaimana 

cara 

memberikan 

Pola asuh 

yang benar 

untuk anak 

 

 

 

n pola asuh 

ayng be 

 

mememberika

n po  

Orang 

Tua 

 

Pendidik

an 

 Minggu, 

26 

Septembe

r 2021 

Amira 

Baehaki 

Anggara yang 

sangat minim, 

dan 

keterbatasan 

alat kerja, serta 

akses jalan 

yang 

menakutkan 

Batas 

Dusun 

Secara umum dapat 

mewujudkan 

program desa dari 

segi infrastruktur, 

seara khusus agar 

dapat memetakan  

wilayah pada setiap 

dusun di desa. 

untuk 

mengetahui 

batas. Dan 

mengidentifik

asi batas desa 

dan batas 

dusun 

Dari 

Remaja 

Sampai 

Orang 

Dewasa 

Infrastru

ktur 

Senin, 27 

Septembe

r 2021 

Andre 

Halid 

Minim 

anggaran, dan 

pertumbuhan 

tanaman yang 

lama 

Aquaponi

k 

Menghasilkan dua 

produk sekaligus; 

yaitu sayur dan 

ikan, dari satu unit 

produksi 

sayuran segar 

dan ikan 

sebagai 

sumber 

protein 

Remaja 

sampai 

dewasa 

Ekonom

i 

Produksi 

dan 

konsums

i 

27 

Septembe

r 

Moh. 

Affandi 

Podu 
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C. Hasil Pelaksanaan Program 

1. Parenting 

Berdasarkan hasil observasi yang di lakukan pada hari rabu 22 September 2021 di TK 

Al Maghfirah 1 dan di lingkungan masyarakat bahwa masih adanya orang tua yang belum 

memhami pola asuh yang baik dan benar dimana masih terdapatnya tindakan orang tua yang 

belum sesuai masih melakukan kekerasan.  

Setelah pelaksanaan seminar tentang pentingnya Parenting (Pola Asuh) hasil yang 

didapatkan yaitu orang tua bisa memahami dan mendapatkan ilmu serta informasi mengenai 

pentingnya pola asuh yang baik dan benar. Selain itu, orang tua juga bisa mengetahui cara 

mengatasi kenakalan anak tanpa harus menggunakan kekerasan fisik (memukul). 

                 

Gambar 2.1 Pemberian Makanan Tambahan 

2. Aquaponik 

 Aquaponik adalah pemanfaatan secara terus menerus air dari pemeliharaan ikan ke 

tanaman dan sebaliknya dari tanaman ke kolam ikan, dimana inti dasar dari sistem teknologi 

ini ialah penyediaan air yang optimum untuk masing-masing komoditas dengan 

memanfaatkan sistem resirkulasi. 
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 Sistem teknologi akuaponik ini bisa muncul sebagai jawaban atas adanya 

permasalahan semakin sulitnya mendapatkan sumber air yang sesuai untuk budidaya ikan, 

khususnya di lahan yang sempit, akuaponik yang adalah salah satu teknologi hemat lahan dan 

air yang dapat dikombinasikan dengan berbagai tanaman sayuran. Berikut beberapa manfaat 

dan tujuan Aquaponik sebagai berikut : 

a. Kotoran ikan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pupuk organik yang baik bagi 

pertumbuhan tanaman. 

b. Produk yang dihasilkan merupakan produk organik karena hanya menggunakan pupuk 

dari kotoran ikan yang telah melalui proses biologis. 

c. Menghasilkan dua produk sekaligus; yaitu sayur dan ikan, dari satu unit produksi. 

d. Dapat menghasilkan sayuran segar dan ikan sebagai sumber protein pada daerah-daerah 

kering dan ketersediaan lahan terbatas. 

e. Bersifat berkelanjutan dengan perpaduan tanaman dan ikan dan siklus nutrien. 

f. Selain untuk aplikasi komersial, aquaponik telah menjadi tempat pembelajaran yang 

populer bagi masyarakat maupun siswa-siswa kejuruan perikanan tentang biosistem 

terpadu. 

g. Populasi tanaman organik yang dapat ditanam 10 kali lipat lebih banyak. Dengan 

aquaponik tanaman dapat ditanam dengan kerapatan tinggi dengan sistem terapung di atas 

air. Sistem ini mampu menampung hingga 10 kali lipat jumlah tanaman pada luasan yang 

sama. Dan setiap akar tanaman selalu mendapat pasokan air yang kaya akan zat hara.  
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h. Pemeliharaan yang mudah, tidak memerlukan penyiangan, terbebas dari hama tanah dan 

tidak memerlukan penyiraman. 

                                           Gambar 2.2 Aquaponik 

2. Tapal Batas Dusun 

Infrastruktur yang difokuskan di Desa Luluo adalah batas desa (gapura) dan batas 

dusun. Berdasarkan hasil obserasi lapangan yang dilakukan oleh Mahasiswa KKN dengan 

mengelilingi setiap dusun di Desa Luluo terdapat identifikasi masalah yang ditemukan yaitu 

berupa batas dusun dan batas desa yang tidak ada. Berdasarkan informasi yang didapat oleh 

Mahasiswa KKN batas dusun dan batas desa sebenarnya ada, namun dengan adanya 

pelebaran jalan yang dilakukan oleh pemerintah membuat batas desa dan batas dusun 

menjadi tidak ada dikarenakan pembongkaran yang dilakukan untuk pelebaran jalan. Batas 

desa dan batas dusun sangat diperlukan untuk mengetahui batas wilayah agar memudahkan 

masyarakat untuk mengetahui dan mengidentifikasi batas desa dan batas dusun. Tidak 

adanya batas desa dan batas dusun dapat membuat orang lain yang datang dari luar desa 

kesulitan dan kebingungan terhadap batas desa dan batas dusun.   

Dari penjelasan diatas maka sangat potensial bila mahasiswa membuat Program 

Pembuatan Batas Desa dan Batas Dusun Di Desa Luluo yaitu karena untuk memudahkan 
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masyarakat mengetahui batas dusun dan batas desa. Dengan adanya program pembuatan 

batas desa dan batas dusun diharapkan masyarakat berkontribusi dalam proses pembuatan 

baik itu secara fisik dan finansial dikarenakan masih banyaknya keterbatasan yang dimiliki 

mahasiswa baik itu secara fisik maupun finansial. Program pembuatan batas desa dan batas 

dusun dipilih karena bersifat berkelanjutan dan permanen serta tahan lama. 

                             Gambar 2.3 Tapal Batas Dusun 

D. Program Tambahan (Olahraga) 

Program tambahan pada kegiatan ini adalah program yang dilaksanakan oleh peserta 

KKN dalam bidang olahraga, guna menunjang program Utama, dan ini sangat berguna bagi 

masyarakat dan masyarakat pun juga ikut andil dalam mensukseskan berbagai kegiatan yang 

dilaksanakan oleh peserta KKN. Program tambahan yang dilakukan oleh mahasiswa KKN 

dalam bidang olahraga dinamakan dengan judul “Luluo Competition”. 

 Luluo Competition adalah program kerja tambahan dari mahasiswa KKN 

dilaksanakan di Desa Luluo yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat 

masyarakat desa luluo. Adapun cabang lomba yang di adakan dalam Luluo Competition 

berupa sepak futsal, bola kaki dangdut, bola voli, catur, lari karung, dan domino.  

a. Tujuan  
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1) Mengembangkan minat dan bakat masyarakat desa Luluo dalam bidang olahraga dan 

kesenian. 

2) Memempererat tali silaturahmi dan kekeluargaan antar masyarakat desa Luluo. 

3) Menyukseskan program mahasiswa KKN Tematik Desa Membangun Desa Luluo 

Tahun 2021. 

4) Menciptakan masyarakat yang mampu bersaing baik dari segi olahraga dan kesenian. 

b. Manfaat 

1) Menumbuhkan sportifitas antar masyarakat yang telah mendaftar dalam pertandingan 

olahraga. 

2) Dengan adanya Luluo Competition diharapkan dapat meramaikan suasana desa.  

3) Menumbuhkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan serta persiapan 

pertandingan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan KKN adalah sebagai berikut:  

1. Kegiatan KKN Desa Membangun UNG 2021 dapat diterima oleh masyarakat Desa 

Luluo. 

2. Seluruh program utama dan tambahan dapat dilaksanakan sesuai jadwal. 

3. Peningkatan kapasitas diri baik minat dan bakat masyarakat melalui program utama 

maupun program tambahan. 

4. Kerjasama  dengan  mitra baik aparat desa, karang taruna, maupun masyarakat penting  

sekali  untuk  kemudahan  dalam  pelaksanaan program.  

B. Saran 

Adapun yang menjadi beberapa saran adalah sebagai berikut :  

1. Peran serta  masyarakat sangat diperlukan dalam merawat dan mengelola Batas Dusun 

dan Aquaponik. 

2. Batas Dusun dan Aquaponik yang telah dibangun oleh Mahasiswa KKN Desa 

Membangun UNG 2021 seyogyanya dipelihara dan terus dijaga guna mewujudkan desa 

yang maju. 

3. Tetap mempertahankan sikap kekeluargaan yang tinggi dan sikap saling tolong 

menolong. 
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Lampiran 1 : Biodata Ketua Pengusul dan Anggota      

A.  Identitas Ketua Peneliti         

 Nama     : Sudirman      

 NIP/NIDN   : 19820420 201504 1001/ 0020048202   

 Tempat dan Tanggal Lahir : Parit Perajen 20 April 1982      

 Jenis Kelamin   : Laki - Laki      

 Status Perkawinan : Kawin        

 Agama     : Islam        

 Golongan/Pangkat : Pembina / III c      

 Jabatan Akademik : Lektor        

 Perguruan Tinggi : Universitas Neger1 Gorontalo      

 Alamat Kantor   : Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo  

 Alamat Rumah   : Jalan Achmad Nadjamuddin kota selatan  

 Alamat e-mail/FB : sudirman@ung.ac.id      

 No. HP     : 081342118082       

B.  Riwayat Pendidikan         

           

 Tahun   Program Perguruan Tinggi  Jurusan/Program 

      Pendidikan       Studi 

 2001-2005  Sarjana Strata STKIP   Ilmu Sosial / Economi 
     Satu( S1)  Muhammadiyah Bone    

 2011-2013  Magister (S2) Universitas Negeri   Ilmu pengetahuan 

        Makassar   Sosial / Pendidikan 

            Ekonomi  

C.  Pengalaman Pengabdian Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir  

            

 
No. 

 
Tahun 

 Judul Pengabdian Kepada    Pendanaan 
    

Masyarakat 
 

Sumber 
 
Jumlah (Rp.)          

           

 1.  2016   Pelatihan Strategi Dan  Mandiri  1.000.000,00 

      Pengembangan Model       

      Pembelajaran Bagi Guru Madrasah       

      Ibtidaiyah Al-Huda Kota Gorontalo       
            

 2.  2016   Sosialisasi Pendidikan ekonomi   PNBP  5.000.000,00 

      keluarga dalam perspektif islam       

      bagi mahasiswa program studi       

      pendidikan ekonomi pada fakultas       

      ekonomi UNG        
               

3. 2017 Sosialisasi Kewirausahaan Bagi Mandiri 1.000.000,00 

  Masyarakat Desa Lupoyo     

  Kecamatan Telaga Biru Kabupaten   

  Gorontalo        
        

4 2017 Diversifikasi Produk Gula Merah PNBP UNG 25.000.000,00 
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  dari Nira Aren Untuk Meningkatkan   

  Pendapatan Pengrajin  di Desa   

  Polohungo Kecamatan Tolangohula   

  Kabupaten Gorontalo       
         

5 2018 Pelatihan  Pemuda  Dan PNBP UNG 25.000.000,00 
  Pemberdayaan   Ekonomi   

  Masyarakat Menuju Desa Tangguh   

  Bancana Kecamatan  Botumoito   

  Kabupaten Boalemo       
         

6 2018 Indonesia Melayani   (Program PNBP 5.000.000,00 

  Revolusi Mental       
     

7 2019 Pelatihan Peningkatan Kinerja Guru PNBP UNG 25.000.000,00 
  Dalam Rangka Menciptakan   

  Pendidik Yang Berdaya Saing   
      

8. 2020 Pemberdayaan  Masyarakat Pesisir PNBP UNG 25.000.000,00 

  Dalam Pengolahan  Ikan Laut   

  Menjadi Terasi   Dalam Rangka   

  Meningkatkan   Ekonomi   

  Masyarakat Pesisir  di Kecamatan   

  Kwandang Kabupaten Gorontalo   

  Utara         
       

9 2020 Penyuluhan Kemandirian Pagan Mandiri 1.000.000,00 

  Dalam Mengantisipasi Dampak   

  Covid   –   19   di   Desa   Boidu   

  Kabupaten Bone Bolango     
     

10 2020 Mengembangkan Potensi Ekonomi Mandiri 1.000.000,00 

  Masyarakat melalui  UMKM   

  Sebagai Bagian Penguatan Ekonomi   

  Masyarakat Ditengah  Pandemic   

  Covid-19         
         

11 2021 Mendorong Potensi   Ekonomi Mandiri 1.500.000,00 

  Masyarakat Melalui Pengembangan   

  UMKM Sebagai Bagian Penguatan   

  Ekonomi    Kerakyatan   

  Kabupaten Bone Bolango     
            

12 2021 Pemberdayaan  Pemuda di  Bidang Kolaboratif 2.500.000 

  Ekonomi dan Pendidikan Dalam   

  Rangka   Meningkatkan Kualitas   

  Hidup Masyarakat    
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D.  Kegiatan Seminar/Pendidikan/Pelatihan 
 

 Tahun  Jenis Kegiatan   Penyelenaggara  

 2016 Pelatihan Prajabatan     Badan Diklat  

        Propinsi Sulut  
      

 2017 The 2ⁿͩ Progressive and Fun Education  ALPTK-PTM  

  Seminar      di- Mataram, 2-4 Agustus 2017  
      

 2017 Pendidikan Karakter di Era Teknologi  Universitas Muhammadiyah  

  Informasi Dalam Bingkai Multikultural  Ponorogo, Jawa Timur  

        28 Agustus 2018  

 2017 Problematika dan Solusi Implementasi  Fakultas Ekonomi Universitas  

  Kurikulum menuju Pembangunan  Negeri Semarang  

  Berkelanjutan     19-20 Sept 2018  

 2017 Internasional conference oninnivation  Universitas Negeri Medan  

  in education, science and culture   08-09 Nov 2017  

 2017 The 1st Annual Conference on   Universitas Negeri Medan  
  Engineering, ICT  and Vocational   24-25 Nov 2017  
      

  Education        

E.  Pengalaman Penelitan       

        

 Tahun  Judul/Topik   Sumber Pendanaan  

 2012 Analisis Dampak Keberadaan Pasar   

  Modern Terhadap Ritel Pasar Tradisional Mandiri  

  di Kabupaten Bone       

 2016 Pengaruh Pembelajaran Dengan   

  pemodelan terhadap keterampilan dasar   

  mengajar mahasiswa  pada  matakuliah PNBP  

  PPL  1  diprogram   Studi   Pendidikan   

  Ekonomi TA 2015 / 2016     

 2016 Analisis Kinerja  dan Kompetensi  Guru 
PNBP 

 
  Pasca Sertifikasi di Kabupaten Gorontalo  

    

 2017 Peranan kompetensi dosen dalam   

  mengatasi  kesulitan belajar  mahasiswa   

  semester v pada mata kuliah strategi PNBP  

  belajar  mengajar  pada program  studi   

  pendidikan ekonomi TA 2017/2018   

 2020 Keseimbangan  Pengelolaan  Dana  Desa   

  Dalam Meningkatkan Kesejahteraan PNBP  

  Masyarakat Pesisir Provinsi Gorontalo   

 

2021 

Ekonomi  Gotong Royong Dalam 

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 

Pesisir Kabupaten Bone Bolango Provinsi 

Gorontalo 

PNBP 
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F.  Karya Ilmiah (5 Tahun Terakhir) Buku/Jurnal 
 

Tahun    Judul     Penerbit/Nama Jurnal 

  Analisis Dampak Keberadaan Fakultas Ekonomi UNG 
2016  Pasar       Oikos Nomos 

  Modern di Kabupaten Bone  

  Kinerja Guru Pasca Sertifikasi 
FIP-UNJ/Perspektif 

2017  (Sebuah Kajian Fenomologi di   

  Kabupaten Gorontalo)    

  Kompetensi Pedagogik Dosen  

2017  Terhadap Pengembangan FIP-UNG/ Pedagogika 
  Pembelajaran      

  The role of vocational   Journal of Physics: Conf. Series 
  education in     doi :10.1088/1742- 

2018  Science and technology   6596/970/1/012003 
  Development in the era of  

  Globalisation      
  The   21st-Century   Teacher: Published by Canadian Center of Science and 
  Teacher’s  Competence within  Education / International Education Studies; 

2019 
 the Character  Education  Vol. 12, No. 8; 2019 ISSN 1913-9020 E- 
 

Framework towards a Cultural- 
 

  ISSN 1913-9039    

  oriented Development and   

  Promoting Tolerance     
          

  Keseimbangan   Model jurnal  Ecoplan  Volume  4,  Nomor  1  April 
  Pengelolaan Dana Desa Untuk 2021. 
2021  Meningkatkan   Kesejahteraan http://ecoplan.ulm.ac.id/index.php/iesp/index  

  Masyarakat Pesisir Kabupaten  

  Bone Bolango      

2021 

The Economy of Mutual 

Cooperation in Promoting 

Economic Growth in Improving the 

Welfare of Coastal Communities, 

Bone Bolango Regency, Gorontalo 

City, Indonesia  

https://www.ijisrt.com/the-economy-of-mutual-

cooperation-in-promoting-economic-growth-in-

improving-the-welfare-of-coastal-communities-

bone-bolango-regency-gorontalo-city-indonesia  

 
 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 

dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, apabila dikemudian hari terdapat 

kekeliruan dan tidak sesuai dengan kenyataan, kami sanggup menerima sangksi. 
 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan didalam pengabdian yang saya ajukan tahun 2021 

Gorontalo,  November  2021  
Ketua Tim Pelaksana  

 
 
 
 
 
 

 

Sudirman, S.Pd.,M.Pd 

NIDN. 0020048202 

http://www.vautotech.com/journal/index.php/ies/article/view/0/40275
http://www.vautotech.com/journal/index.php/ies/article/view/0/40275
http://www.vautotech.com/journal/index.php/ies/article/view/0/40275
http://www.vautotech.com/journal/index.php/ies/article/view/0/40275
http://www.vautotech.com/journal/index.php/ies/article/view/0/40275
http://www.vautotech.com/journal/index.php/ies/article/view/0/40275
http://www.vautotech.com/journal/index.php/ies/article/view/0/40275
http://www.vautotech.com/journal/index.php/ies/article/view/0/40275
http://www.vautotech.com/journal/index.php/ies/article/view/0/40275
http://www.vautotech.com/journal/index.php/ies/article/view/0/40275
http://www.vautotech.com/journal/index.php/ies/article/view/0/40275
http://ecoplan.ulm.ac.id/index.php/iesp/index
https://www.ijisrt.com/the-economy-of-mutual-cooperation-in-promoting-economic-growth-in-improving-the-welfare-of-coastal-communities-bone-bolango-regency-gorontalo-city-indonesia
https://www.ijisrt.com/the-economy-of-mutual-cooperation-in-promoting-economic-growth-in-improving-the-welfare-of-coastal-communities-bone-bolango-regency-gorontalo-city-indonesia
https://www.ijisrt.com/the-economy-of-mutual-cooperation-in-promoting-economic-growth-in-improving-the-welfare-of-coastal-communities-bone-bolango-regency-gorontalo-city-indonesia
https://www.ijisrt.com/the-economy-of-mutual-cooperation-in-promoting-economic-growth-in-improving-the-welfare-of-coastal-communities-bone-bolango-regency-gorontalo-city-indonesia


28 
 

Biodata Anggota Tim Pengusul     

A.  Identitas Diri     
      

 1 Nama Lengkap (dengan gelar)  Ardiansyah, S.Pd., M.Pd 
      

 2 Jenis Kelamin  Laki- Laki 
      

 3 Pangkat/Golongan  Penata Muda Tkt 1, III b 
      

 4 Jabatan Fungsional  Asisten Ahli 
      

 5 Tempat dan Tanggal lahir  Batangmata Sapo Selayar 27 Agustus 1989 
      

 6 NIP 198908272019031011 
      

 7 NIDN 0027088903  
     

 8 E-mail  selayarardi@gmail.com 
      

 9 Nomor Telepon/HP 085299995798  
     

 10 Alamat Kantor  Kampus I Universitas Negeri Gorontalo, FE 

    Jl. Jenderal Sudirman No 6 Kota Gorontalo. 

    Provinsi Gorontalo. 
     

 11 Nomor Telpon /Faximile 085299995798  
      

 12 Lulusan yang telah Dihasilkan -   
     

  Mata kuliah yang Diampu 1. Manejemen Strategik 

 13  2. Teori Ekonomi Makro 

   3. Pengantar Ilmu Ekonomi 

   4. Ekonomi Moneter 

   5. Ekonomi Internasional 

   6. Hukum Komersial 

   7. Statistik Pendidikan 

   8. Pengantar Ilmu Kependidikan 

   9. Perencanaan Pembelajaran 
 

A. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 
   

Nama Perguruan Tinggi Universitas Negeri Universitas Negeri 

 Makassar Makassar 
   

Bidang Ilmu Pendidikan Ekonomi Pendidikan Ilmu 

  Pengatahuan Sosial 
   

 TahunMasuk-Lulus 2008-2012 2015-2017   
         

 Judul   Faktor-faktor yang Pengaruh perhatian orang  

 Skripsi/Tesis/Disertasi memengaruhi penawaran tua dan motivasi belajar  

     kopra oleh Pedagang terhadap prestasi belajar  

     pengumpul di kecamatan peserta didik kelas xi sma  

mailto:selayarardi@gmail.com
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     bontomatene Kabupaten negeri 1 bontomatene  

     kepulauan selayar kabupaten kepulauan  

      selayar   
        

 Nama Pembimbing 1. Tuti Supatminingsih, 1.  Prof. Dr. Rifdan, M,Si  

     S.E., M.Si 2.  Dr. Romansyah  

     2. Hj. Inanna, S.Pd, M.Pd Sahabuddin, SE, M.Si  

        

C. Pengalaman Penelitian 5 Tahun Terakhir    
         

      Pendanaan  
 

No  Tahun  Judul 
   

 

Sumber Jumlah 
 

       
        

        

    Pengaruh Metode Penyuluhan    

    Terhadap Pengatahuan, Sikap, dan  Rp.  
 

1. 
 

2020 Perilaku Pencegahan Diare Pada PNBT 
 

  10.000.000  
    

Siswa Sekolah Dasar Di Kabupaten 
  

       

    Boalemo     
          

B. Pengalaman Pengabdian Pada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir.  
                                                                                                                               Pendanaan   

No Tahun Judul        

 

Sumber 
 

Jumlah      
       

          

1 2019 

Edukasi Orang Tua Terhadap Anak  

Mandiri 

 Rp. 

Tentang Budaya Menabung Sejak Dini   2.000.000  
          

2 2020 
Menciptakan Dan Mengembangkan  

Mandiri 
 Rp. 

Usaha Baru UMKM    1.000.000  
        

       

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal alam 5 Tahun Terakhir    

         

No 
 

Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal 
  Volume/  

  Nomor/Tahun  
       

           

  Jambura 

Vol. 1 No.2 Tahun 
1 

Pengaruh perhatian orang tua Economic 
2019 terhadap prestasi belajar Education  

  

  Journal  
    

  Jambura 

Vol. 2 No.2 Tahun 
2. 

Pendekatan Pembelajaran Economic 
2020 Kooperatif Tipe Thunk Pair Share Education  

  

  Journal   
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 

ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu pernyataan di 

dalam pengabdian yang saya ajukan pada tahun 2021 

 

Gorontalo, 10 November   2021 

Anggota Tim Pelaksana,  
 
 
 
 

 

Ardiansyah, S.Pd., M.Pd 

NIP. 198908272019031011 
































