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RINGKASAN
ii

Sejak epidemi ini yang diawali Wabah Novel Penumonia Coronavirus di Wuhan,
Provinsi Hubei, COVID-19 menyebar kasus-kasus ini (secara resmi dinamakan COVID19) telah dilaporkan juga menyebar di luar Wuhan. Virus baru ini tampaknya sangat
menular dan telah menyebar dengan cepat secara global.
Fakta ini sangat meresahkan semua pihak, tidak hanya pada masyarakat perkotaan,
tetapi masyarakat desa pun sangat mengkhawatirkan fenomena tersebut. Informasi bohong
atau hoaks terkait vaksinasi Covid-19 ternyata beredar hingga pedalaman. Masyarakat
terpengaruh bahwa katanya setelah divaksin itu ada yang meninggal dan ada yang sakit
parah memberikan kompensasi tersendiri dalam hal menjalankan kebijakan pemerintah.
Dalam rangka mengurangi angka kematian dan kesakitan covid-19, kader pemuda
kesehatan desa haruslah dapat bekerja sama dengan masyarakat. Pembinaan kader pemuda
kesehatan desa yang dilakukan berisi tentang peran kader dalam deteksi dini tanda bahaya
dalam penanggulangan virus covid-19
Sehubungan dengan sasaran SDGs Desa yang berturut-turut mencakup tujuan Desa
Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Desa
Berkualitas, Keterlibatan Perempuan Desa, Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi, maka
melalui kegiatan KKN Tematik Desa membangun ini diharapkan mahasiswa KKN dapat
memberikan pelatihan tentang bagaimana upaya dalam mencegah penularan Covid-19.
Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan dapat menjadi momentum untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi
Covid-19 bagi Kader Pemuda Kesehatan Desa di Kec. Pagimana Kab. Luwuk.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah sebuah bentuk intrakulikuler yang merupakan
implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi menggunakan metode memperkenalkan dan
memberikan pengalaman bekerja dan belajar mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat.
(Syardiansah, 2019). KKN di masa sekarang ini tampaknya agak berbeda-dengan sebelumnya.
Karena pada masa sekarang bertepatan dengan pandemi Covid 19. Covid 19 memasuki Indonesia
pada bulan Maret 2020. Hal tersebut menyebabkan segala aktivitas menjadi berbeda dan terbatas
termasuk kegiatan pengabdian Mahasiswa yakni Kuliah Kerja Nyata. (herninda, 2020)
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik merupakan program yang diadakan setiap tahun di
Universitas Negeri Gorontalo yang menggunakan metode memperkenalkan dan memberikan
pengalaman bekerja dan belajar mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat.KKN di masa
sekarang ini tampaknya agak berbeda-dengan sebelumnya. Hal tersebut menyebabkan segala
aktivitas menjadi berbeda dan terbatas termasuk kegiatan pengabdian Mahasiswa yakni Kuliah
Kerja Nyata. KKN pada masa sekarang ini bersamaan dengan pandemi covid 19, berimplikasi
pada perbedaan tata kelola dengan masa normal.. Kecamatan Pagimana memiliki
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kelurahan/desa , tetapi yang dimasuki oleh Mahasiswa KKN UNG hanyalah 22 Desa. KKN
Tematik UNG di Kecamatan Pagimana berjumlah sekitaran 200-an orang mahasiswa UNG yang
dibagi menjadi 22 desa, dimana 1 desa berjumlah 10 orang salahsatunya posko desa kami yaitu
Desa Tombang. Di Desa tersebut dilaksanakan program kerja yang sesuai dengan program Desa
berdasarkan permasalah dan potensi yang ada di desa tersebut.
Melalui program kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik ini dengan Membangun
Desa, TIM Pembimbing lapangan bersama 10 orang mahasiswa per Desa akan membantu
pembangunan sarana dan prasarana Desa, serta menyalurkan Ilmu pengetahuan yang kita dapatkan
di dalam perkuliahan kepada masyarakat yang ada di Desa Tombang. Adapun bentuk program
Utama yang akan dilaksanakan bersama elemen masyarakat yaitu; (1) Pembuatan Bak Sampah,
(2) Pembuatan Nama Kepala Keluarga, Nomor Rumah serta Nama Jalan di Desa Tombang, (3)
Pembuatan Denah Desa, (4) Bimbingan Belajar Komputer. Adapun program Tambahan yaitu: (1)
Bimbingan Baca Iqra & Al-qur’an, (2) Renovasi Mimbar Masjid, (3) Pengecetan Pagar Balai Desa
& Masjid, (4) Kerja Bakti Setiap Jum’at.
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B. Target
Target hasil capaian dari program KKN-Tematik didesa TOMBANG yaitu sebagai berikut:
1.Meningkatkan pemahaman masyarakat desa terutama kepada anak-anak dalam bidang IPTEK
maupun IMTAK,
2. Melaksanakan perbaikan infrakstruktur yang ada didesa
3. Pembuatan Bak sampah Untuk Menjaga kebersihan desa dari penyebaran virus covid-19
4. Pembuatan Dena Desa serta penomoran Rumah agar mempermudah menemukan lokasi rumah
warga yang ingan ditujui
C. Tujuan
Adapun tujuan dalam pelaksanaan program KKN-Tematik ini adalah:
1. Menjaga Lingkungan yang ada di Desa Tombang agar tetap Bersih, Asri dan Sehat
2. Menunjang infrakstruktur yang ada di Desa Tombang
3. Mempermudah untuk menemukan identitas Setiap Masyarakat Tombang
4. Mempermudah untuk menemukan Lokasi/rumah masyarakat Desa Tombang
5. Meningkatkan Pemahaman Siswa dalam bidang komputer dengan dilaksnakannya Bimbingan
Belajar Komputer serta membimbing anak-anak membaca Iqra & Al-qur’an.

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN KKN
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A. Hasil Observasi Lapangan
Hasil Observasi lapangan di Desa Tombang, kec. Pagimana, Kab. Banggai, Sulawesi
Tengah mengenai permasalahan yang dihadapi yaitu masyarakat masih banyak yang membuang
sampah sembarangan, dan tidak mempunyai tempat pembuangan sampah ataupun Bak sampah,
akan tetapi material untuk membuat itu sudah ada di desa itu. Untuk itu, kami mahasiswa
merancang solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Adapun permasalahan lain yaitu masyarakat lokal maupun pendatang masih kebingungan
mencari lokasi desa karena penduduknya cukup padat karena belum memiliki Peta Desa atau
Denah Desa. Oleh karena itu, kami membuat solusi agar masyarakat dan pendatang mengetahui
kondisi geografis desa tersebut, baik itu jalanan, lorong, posisi meunasah, perkebunan, dan posisi
geografis lainnya serta dapat melengkapi administrasi di Desa tersebut.

B. Uraian program kerja
Masalah

Program
Kerja
Pembuatan
Bak
Sampah

Tujuan

Manfaat

Menjaga
Lingkung
an yang
ada
di
Desa
Tombang
.

Agar
Masyarak
tetap
at Desa
Bersih,
Asri dan
Sehat.

Pendatang
dari luar
kesusahan
mencari
alamat rumah
yang
ditujukan.

Pemberian
No. Rumah
& Nama
Kepala
Keluarga

Agar
masyarak
at mudah
menemu
kan
identitas
mereka.

Masyarak
at Desa

Pendatang
dari luar
kesusahan
mencari jalan
yang
ditujukan.

Pemberian
Nama
Jalan

Memper
mudah
untuk
menemu
kan
identitas
Setiap
Masyara
kat
Tombang
.
Untuk
mencipta
kan
wilayah
Desa
Tombang
yang

Agar
pengguna
jalan
dapat
memilih
jalan
mana

Masyarak
at Desa
maupun
Pendatang
dari luar
desa.

Masyarakat
Desa
Tombang
membuang
sampah
berserakan.

Sasaran

Goals
SDGs
Memba
ngun
Desa
yang
bersih,
sehat
dan terja
ga
Menduk
ung
Infrastru
ktur
yang
tangguh
dan
memban
tu akses

Waktu
Pelaksanaan
19 Oktober
2021

Penanggung
Jawab
Seluruh
Mahasiswa
KKN.

09 Oktober
2021

Seluruh
Mahasiswa
KKN.

Menduk
ung
Infrastru
ktur
yang
tangguh

17 Oktober
2021

Seluruh
Mahasiswa
KKN.
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lebih
tertata
dan
tenang.

Kurangnya
pemahaman
anak-anak
dalam
mengoperasik
an IT.

Bimbingan
Belajar
Komputer

Pendatang
dari luar
kesusahan
mencari
alamat rumah
yang
ditujukan.

Pembuatan
Denah
Desa

Meningk
atkan
Pemaha
man
Siswa
dalam
bidang
komputer
dengan
dilaksnak
annya
Bimbing
an
Belajar
Kompute
r
Memper
mudah
untuk
menemu
kan
Lokasi/ru
mah
masyarak
at Desa
Tombang
.

yang
tepat
untuk
menuju
ke lokasi
yang
dituju.
Agar
Masyarak
siswa
at Desa
dapat
meningk
atkan
pemaham
an dalam
bidang
IPTEK.

Agar
masyarak
at mudah
menemu
kan
rumah
mereka.

Masyarak
at Desa

Menduk
ung
kesempa
tan
belajar

30 September
2021 (Setiap
Kamis &
Jum’at).

Seluruh
Mahasiswa
KKN.

Menduk
ung
Infrastru
ktur
yang
tangguh.

17 Oktober
2021

Seluruh
Mahasiswa
KKN.

C. Hasil Pelaksanaan Program
Lokasi KKNT terletak di Sulawesi tengah, Kabupaten Banggai, Kec. Pagimana di Desa
Tombang. Kondisi Desa Tombang sebelum kami datang sudah 85% program desa sudah
terlaksana. Akan tetapi masih banyak juga permasalahan di desa yang masih belum direalisasikan.
Oleh karena itu, Mahasiswa KKNT ini sesuai dengan temanya yaitu Desa Membangun
mengharuskan mahasiswa mengabdi untuk menemukan permasalahan dan potensi, serta
membantu menyelenggarakan ataupun melaksanakan program kerja yang mampu memberikan
solusi ataupun menyelesaikan masalah yang ada di Desa tersebut.
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Program kerja KKNTematik di desa Tombang dibagi menjadi beberapa tahap pelaksanaan.
Tahap pelaksanaan program kerja dirincian sebagai berikut
1. Pelaksanaan KKN Tematik direncanakan selama 45 hari mulai dari tanggal 15 September
2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021.
2. Perencanaan program kerja dilaksanakan secara musyawarah dan disosilisasikan kepada
pemerintah desa dan masyarakat
3. Program kerja dikembangkan menjadi program kerja inti dan program kerja tambahan.
Pada minggu pertama, kami mengidentifikasi permasalahan yang ada di desa dan membuat
pertemuan atau rapat bersama masyarakat dan pemerintahan desa Tombang guna untuk
mendapatkan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat desa,yang masih menjadi permasalahan
didesa. Untuk itu kami melaksanakan musyawarah bersama untuk menyusun program kerja yang
mampu memberikan solusi ataupun menyelesaikan masalah tersebut.
Adapun Program kerja yang kami dapatkan dan disepakati oleh Masyarakat dan
Pemerintah desa setempat, terbagi atas Program Inti dan Program Tambahan. Program inti yang
kami susun didalam rapat pembahasan program kerja bersama masyarakat dan pemerintahan Desa
antara lain :
1) Sosialisasi Pencegahan Covid-19
Sebelum melakukan pelatihan kepada kader kesehatan pemuda desa, kegiatan yang
dilakukan yakni sosialisasi tentang covid-19.Kegiatan ini melibatkan pemerintah dan masyarakat
Desa. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat
tentang betapa pentingnya masyarakat menjaga kesehatan dengan memperhatikan bagaimana cara
pencegahan agar tidak tertular covid-19 (Gambar 2).

Gambar 2.Sosialisasi Covid-19
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2) Pelatihan
Kegiatan pelatihan kepada kader kesehatan pemuda desa ini dilakukan bersama dengan
kepala desa dan masyarakat Desa pada tanggal 28 Oktober 2021 (Gambar 3). Pada kegiatan ini
kader kesehatan desa sangat antusias mengikuti pelatihan yang dilaksanakan. Perhatian dan kerja
sama selama pelaksanaan kegiatan sangat terlihat pada kegiatan tersebut karena masyarakat
sungguh menyadari pandemic covid-19 belum selesai.

Gambar 3.Pelatihan pembuatan handsanitizer dari bahan alami
pelatihan kepada kader kesehatan pemuda desa ini dilakukan dengan harapan agar
masyarakat semakin sadar untuk bersama-sama menjaga kesehatan. Apabila pelatihan kepada
kader kesehatan pemuda desa sukses, maka harapan system pertahanan tubuh dari pandemik ini
bisa teratasi dengan baik.
Kegiatan Lainnya :

1. Pembuatan Bak Sampah.
Sebelumnya, desa Tombang mempunyai kekurangan yaitu masyarakat masih minim
tempat pembuangan sampah dan masih banyak membuang sampah sembarangan, dan
bertumpukan dimana-mana. Mereka tidak mempunyai tempat yang layak untuk sampah
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yang jumlah besar. Oleh karena itu, kami telah membuat Bak Sampah yang sesuai dengan
kesepakatan di rapat yaitu tiga Bak sampah.
2. Pembuatan Papan untuk nomor rumah dan nama kepala keluarga.
Kondisi sebelumnya didesa Tombang sudah mempunyai papan nama kepala keluarga,
akan tetapi kami modifikasi lagi dengan menambahkan nomor rumah agar
mengetahui suatu tempat atau lokasi tertentu sehingga mudah dikenali oleh orang yang
melihat papan nama kepala keluarga tersebut, selain tanda pengenal papan nama juga
bermanfaat untuk memperindah tempat yang di tunjuknya.
3. Pembuatan Papan nama jalan.
Sebelumnya di desa Tombang hanya mempunyai satu nama jalan. Kami menambahkannya
dengan membuat empat nama Jalan/Lorong di Desa Tombang, dan mengubahnya dengan
nama bahasa daerah Saluan.
4. Pembuatan Denah Desa.
Pada kondisi sebelumnya, di desa Tombang belum mempunyai Denah desa, Oleh karena
itu kami Membuat Denah Desa agar masyarakat dan pendatang mengetahui kondisi
geografis desa tersebut, baik itu jalanan, lorong, posisi meunasah, perkebunan, dan posisi
geografis lainnya serta dapat melengkapi administrasi di Desa tersebut.
5. Bimbingan Belajar Komputer.
Kondisi sebelumya para masyarakat terutama anak-anak ataupun para siswa mempunyai
kesulitan dalam mengoperasikannya dan juga tidak sedikit yang belum mengenal apa itu
komputer. Oleh karena itu, kami mempunyai inisiatif program kerja untuk membimbing
belajar komputer yang kami laksnakan secara rutin setiap minggu dua kali.
D. Program Tambahan
Adapun program yang kami buat antara lain :
1. Pengajian Bersama Anak-anak
Pengajian ini dilaksanakan setiap ba’da Magrib yang dimulai pada 21 September 2021.
Pengajian ini meliputi mengajarkan bacaan Iqra, Al-Quran, hukum bacaan. Kegiatan mengajarkan
bacaan iqra dan Al-quran bertujuan untuk memfasihkan bacaan santri, baik dari segi makhraj huruf
serta hukum bacaannya sekaligus mempererat silaturahmi yang ada di masyarakat Tombang.

2. Kerja Bakti Bersama
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Kerja Bakti ini dilaksanakan Setiap Jum’at, yang dimulai dari tanggal 24 September 2021
yaitu membersihkan lapangan yang berada di samping Balai Desa, pembersihan Masjid. Manfaat
dari kegiatan ini agar lingkungan yang ada di Desa akan tetap bersih, dan terjaga untuk kesehatan
lingkungan dan masyarakat di desa Tombang.

3. Renovasi Mimbar Masjid
Kegiatan renovasi kami lakukan pada tanggal 27 September 2021. Kegiatan ini merupakan
progam saran dari masyarakat desa Tombang. Karena kondisi sebelumnya mimbar masjid dalam
keadaan darurat, dan materialnya sudah ada dan kami membantu untuk merenovasi mimbar masjid
tersebut.

4. Pengecetan Pagar Masjid Balai Desa, dan Tapal Batas
Kegiatan ini juga merupakan saran dari masyarakat desa Tombang. Pengecetan pagar
Masjid dilakukkan pada 23 September 2021, dan pengecertan pagar balai desa pada tanggal 21
September 2021. Karena kondisi pagar sebelumnya warnanya sudah pudar dan sudah tidak enak
dipandang, begitupun tapal batas yang sebelumnya belum dicat . Oleh karena itu kami membantu
memperbaharuinya agar terlihat lebih indah. Adapun mengecat Tapal Batas pada 26 Oktober 2021.

5. Pekan Olahraga
Kegiatan Tambahan di bidang olahraga dilaksnakan pada 25 Oktober 2021 yaitu Hadang
dan Domino sedangkan Lomba untuk anak-anak yaitu Lomba uji Komputer untuk anak- anak.
Kegiatan mendapat respon dari masyarakat, terutama Karang Taruna, rema muda serta anak-anak.
Kegiatan ini hanya antar warga desa Tombang saja.

Hasil Pelaksanaan Kegiatan KKN Desa Huhak Kec. Pagimana
Dalam pelaksanaan program di Desa Huhak dengan waktu keseluruhan kurang lebih 45
hari dengan waktu observasi program selama 3 hari kemudian pelaksanaanya di bagi secara
selangseling dan ada beberapa program yang di laksanakan malam hari dan di siang hari, adapun
beberapa program yang di laksanakan asesuai hasil rapat dengan masyarakat sebagai berikut :
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Pengecatan Pagar

Pelaksanaan pengecatan pagar sesuai dengan himbauwan pemerintah Kecamatan
Pagimana untuk keseragaman warna pagar di seluruh Desa yang ada di Kecamatan
Pagimana
Pendidikan

Sebelum adanya mahasiswa KKN proses pendidikan yang ada di sekolah Dasar Desa
Huhak sementara di gilir untuk proses masuk kelas dikarenakan kekurangan tenaga
pengajar dengan kondisi Covid walaupun suda berada di zona hijau
PengolahanBawang Goreng Kemasan

Sesuai dengan kondisi yang di temui didesa huhak dengan hasil pertanian bawang yang
melimpah, namun ada sesikit permasalahan jika bawang yang naik turun harga makadari
itu pelatihan pengolahan bawang goreng kemasan untuk bisa menunjang penjualan
bawang mentah dan bawang yang suda di olah dalam kemasan.
Olahraga

Dengan hampir semua masyarakat desa huhak antusias atau hobi dengan sepakbola dari
pria sampai dengan wanita, dan program ini menjadi saran langsung dari masyarakat desa
huhak sendiri.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan KKNTematik 2021 ini ialah :
1. Masyarakat dapat menjalankan perilaku hidup bersih , dan sehat dengan terselengaranya
sistem pembuangan sampah/Bak sampah.
2. Terselanggaranya perbaikan Infrakstruktur yang ada di desa.
3. Meningkatnya pemahaman Masyarakat Desa terutama anak-anak dalam bidang IPTEK
maupun IMTAK.
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B. Saran
Terlaksananya program kerja yang digagas oleh Tim KKNT akan semakin baik dan
sempurna apabila warga Desa Tombang mendukung penuh, dan memiliki semangat untuk
membantu terlaksananya program kerja desa tersebut. Oleh karena itu, seluruh warga masyarakat
diharapkan untuk terus melanjutkan program yang telah dilaksanakan sebelumnya.
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LAMPIRAN- LAMPIRAN
Lampiran 1. Produk/luaran Pelaksanaan Program
1. BAK SAMPAH
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2. PAPAN NAMA NOMOR RUMAH & KEPALA KELUARGA
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3. NAMA JALAN
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4. DENAH DESA

5. PAGAR MASJID

18

6. PAGAR BALAI DESA

7. MIMBAR MASJID
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8.TAPAL BATAS

Lampiran 2. Dokumentasi Pelaksanaan Program Kerja
Ig : kkn_desatombnng2021

Youtube : KKN Desa Tombang 2021
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1. Pelatihan Pemuda Kader Kesehatan Desa
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PROGRAM TAMBAHAN

PROGRAM TAMBAHAN
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GAMBAR PROGRAM BAWANG GORENG KEMASAN
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