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RINGKASAN
Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat dalam wujud Program KKN Tematik
Desa Membangun yang telah diimplementasikan dan mampu berdaya guna bagi
masyarakat sesuai misi Kemendesa PDIT yaitu mempercepat pembangunan desa dan
pedesaan yang berkelanjutan, mengembangkan ekonomi dan investasi di Desa dan
Pedesaan, Daerah Tertinggal dan kawasan Transmigrasi.
KKN Tematik Desa Membangun di Desa Olimo'o Kecamatan Batudaa Pantai
Kabupaten Gorontalo bertujuan turut berpartisipasi dan mendukung dalam
percepatan pembangunan desa sesuai target pencapaian SDGs. Tujuan khusus dalam
hal ini perolehan informasi desa berdasarkan hasil assessment melalui diskusi
bersama aparat dan masyarakat desa dilakukan oleh mahasiswa peserta KKN
Tematik Desa Membangun, mampu bekerjasama dan berpartisipasi dengan aparat
pemerintah dan masyarakat desa dalam pencapaian program kerja desa selama dalam
program kegiatan KKN Tematik Desa Membangun, turut berpartisipasi dan
bekerjasama dalam pencapaian program kerja guna mendukung pencapaian target
SDGs khususnya dalam percepatan pembangunan desa sebagai Desa Ekonomi
Tumbuh Merata dan kesadaran hukum serta memberikan informasi pengetahuan dan
teknologi berdasarkan potensi geografis di bidang pengolahan perikanan dan
kelautan pada masyarakat pedesaan.
Target yang dicapai pada Program KKN Tematik Desa Membangun di Desa
Olimo'o Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo yaitu tercapainya program
kerja pedesaan sesuai dengan pencapaian target SDGs, program sosialisasi dan
vaksinasi dalam pencegahan pandemic covid-19, peningkatan pemahaman
pengetahuan akan kesadaran hukum dan informasi pengolahan perikanan dan
kelautan, telah berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan terjalin hubungan
kerjasama yang baik bersama masyarakat dan aparat pemerintahan.
Luaran KKN Tematik Desa Membangun Desa Olimo'o Kecamatan Batudaa
Pantai Kabupaten Gorontalo yakni hasil kegiatan mahasiswa dalam mendukung
program desa dalam sosialisasi dan kegiatan vaksinasi pandemic covid-19,
penyuluhan kesadaran hukum dan HAM dan kegiatan kemasyarakatan dalam bentuk
dokumentasi foto dan publikasi pada media sosial (istagram, facebook dan youtube).
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BAB I. PENDAHULUAN
a).

Latar Belakang
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yang dilaksanakan oleh LPPM UNG dengan tema

"Kampus Merdeka untuk Desa : KKNT Desa Membangun demi Pencapaian SDGs
(Suistainable Development Goals) turut mendukung dalam suksesnya pembangunan desa
yang disesuaikan dengan sasaran RENSTRA Kemendesa PDIT 2020 – 2024. Diharapkan
dengan adanya KKN Tematik Desa Membangun di Desa Olimo'o Kecamatan Batudaa Pantai
Kabupaten Gorontalo melalui keterlibatan mahasiswa dan dosen bersama – sama dengan
aparat pemerintah dan masyarakat dengan pelaksanaan program desa dapat terwujudnya
pedesaan yang unggul dan memiliki daya saing didukung oleh potensi pedesaan yang
berkelanjutan guna mendukung Indonesia Maju dan Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong.
Desa Olimoo’o merupakan salah satu desa pesisir di wilayah Kecamatan Batudaa
Pantai Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo yang berbatasan dengan perairan laut Teluk
Tomini. Hal ini tentu menjadikan desa Olimoo’o memiliki potensi sumbedaya pesisir dan laut
terutama sumber daya perikanan dan potensi wisata yang dapat dikembangkan untuk
meningkatkan perekonomian masyarakatnya.
KKN Tematik Desa Membangun sebagai pelaksana kegiatan bagi mahasiswa S1
Universitas Negeri Gorontalo (UNG) melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat
diberbagai segi kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan Tematik Desa Membangun bertujuan
untuk menumbuhkembangkan empati dan kepedulian civitas akademika UNG terhadap (1)
berbagai permasalahan yang riil dihadapi masyarakat dan (2) pembangunan berkelanjutan
yang diperlukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan
masyarakat. Selain itu, kegiatan KKN diharapkan melahirkan pribadi yang tangguh, unggul,
berkepribadian mulia, serta dapat menjadi pribadi yang luar biasa ketika sudah terjun
dimasyarakat, berjiwa kepemimpinan,. Untuk itu, UNG telah mengembangkan kegiatan KKN
Tematik Desa Membangun. KKN Tematik Desa Membangun tidak hanya berisi kegiatan
kerja civitas akademika UNG untuk masyarakat tetapi berisi rangkaian kegiatan integratif
interdisipliner yang dikemas secara strategis untuk menyelesaian permasalahan secara tuntas
dan dilaksanakan bersama masyarakat dengan memerankan masyarakat sebagai pelaku
penting dan utama serta melibatkan para pemangku kepentingan lain yang terkait. Dalam hal
ini, mahasiswa diperankan sebagai problem solver, motivator, fasilitator, dan dinamisator
dalam proses penyelesaian masalah di masyarakat. Melalui pembaruan konsep tersebut,
kehadiran mahasiswa sebagai intelektual muda diharapkan mampu mengembangkan diri
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sebagai agen atau pemimpin perubahan yang secara cerdas dan tepat menyelesaikan masalah
yang dihadapi masyarakatnya.
Pada dasarnya Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bentuk pengabdian nyata
mahasiswa kepada masyarakat. Setelah mendapatkan materi perkuliahan yang senantiasanya
dapat berguna didalam lingkungan masyarakat itu sendiri.Dalam kegiatan pengabdiannya
pada masyarakat, mahasiswa memberikan pengalaman ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan
agama

untuk

memberikan

pengarahan

agar

dapat

memecahkan

masalah

dan

menanggulanginya secara tepat. Selain itu, pembenahan sarana dan prasarana merupakan
kegiatan yang dilakukan serta menjadi program kerja bagi mahasiswa. Dengan kata lain,
melalui KKN ini, mahasiswa membantu pembangunan dalam masyarakat/ pemberdayaan
masyarakat yang terletak di Desa Olimo’o, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo.
Kegiatan KKN Tematik Desa Membangun di Desa Olimo'o ini bisa memfasilitasi
berupa pemberian penyuluhan kesadaran hukum dan HAM. Mengingat banyaknya
permasalahan di bidang hukum dan HAM serta masih kurangnya pengetahuan terutama dalam
menyikapi permasalahan yang berhubungan dengan hukum dan HAM.
Potensi geografis desa Olimo'o sebagai desa pesisir berpotensi menjadi desa wisata
bahari karena berhadapan dengan Teluk Tomini dengan sejuta pesona. Selain itu sumberdaya
perikanan laut yang cukup berlimpah terutama pada musim tertentu hasil tangkapan yang
terbanyak adalah cumi – cumi (suntung) (Loligo sp.) yang berpotensi dikembangkan menjadi
produk olahan ciri khas desa Olimo'o. Melalui kegiatan KKN Tematik Desa Membangun ini
pemberian pengetahuan teknologi olahan cumi dilakukan pada saat pertemuan dengan
masyarakat dan aparat desa.

b).

Tujuan

1.

Memperoleh informasi mengenai program desa bersama mahasiswa peserta KKN
Tematik Desa Membangun, aparat desa dan masyarakat desa berpartisipasi dan
bekerja sama untuk pencapaian SDGs

2.

Memberikan penyuluhan mengenai kesadaran hukum dan HAM kepada

aparat dan

masyarakat desa yang termasuk pada program desa
4.

Melakukan pengembangan dan penerapan pengetahuan dan teknologi di bidang
perikanan dan kelautan melalui informasi pengetahuan dan teknologi pada masyarakat
pedesaan khususnya bagi masyarakat nelayan

5.

Berpartisipasi dan mendukung dalam program desa yaitu pencegahan pandemic covid19 melalui sosialisasi dan vaksinasi kepada seluruh masyarakat desa Olimo'o
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6.

Berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dalam mendukung program desa untuk
pencapaian SDGs

c).

Manfaat Pelaksanaan Program

1.

Peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap kebutuhan masyarakat pedesaan dan
dalam menyikapi permasalahan yang ada di desa

2.

Terjalinnya hubungan kerjasama yang baik dan berkelanjutan bersama – sama
dengan aparat desa dan masyarakat desa turut mensukseskan program kerja desa dan
percepatan pembangunan desa sesuai dengan target dalam pencapaian SDGs

3.

Meningkatnya pemahaman pengetahuan dan teknologi serta mampu melakukan
inovasi di bidang perikanan dan kelautan oleh masyarakat desa terutama masyarakat
nelayan dalam meningkatkan pereknomian masyarakat pedesaan.
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BAB II. TARGET DAN LUARAN
a).

Target
Target capaian Program Kegiatan KKN Tematik Desa Membangun adalah:

1.

Tercapainya program kerja pedesaan guna mendukung percepatan pembangunan
pedesaan dengan turut berpartisipasinya mahasiswa peserta KKN Tematik Desa
Membangun sesuai dengan pencapaian target SDGs.

2.

Terdapatnya pemahaman atas kesadaran Hukum dan HAM oleh aparat dan
masyarakat desa Olimo'o

3.

Peningkatan pemahaman pengetahuan dan teknologi berdasarkan potensi daerah
terutama dari sektor perikanan dan kelautan pada masyarakat pedesaan berdasarkan
informasi

pengetahuan

dan

teknologi

sehingga

menciptakan

inovasi

guna

meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai salah satu pencapaian SDGs yaitu desa
ekonomi tumbuh merata dan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan.
4.

Pemahaman mahasiswa meningkat dengan melihat permasalahan yang ada di
pedesaan dan bagaimana dalam pengembangan pedesaan berdasarkan potensi daerah
dan penyusunan program kerja bersama – sama dengan aparat dan masyarakat desa.

5.

Mahasiswa peserta KKN Tematik Desa Membangun dapat membangun kerjasama
yang baik bersama aparat dan masyarakat pedesaan dan berpartisipasi dalam kegiatan
kemasyarakatan.

b).

Luaran
Luaran dalam kegiatan KKN Tematik Desa Membangun Kabupaten Bolaang

Mongondow Selatan adalah :
1.

Diperoleh pemahaman dan pengetahuan dalam bentuk dokumentasi penyuluhan
hukum dan HAM pada aparat dan masyarakat desa

2.

Diperoleh kesadaran dan kesediaan aparat dan masyarakat desa pada kegiatan
vaksinasi dalam pencegahan pandemic covid-19 yang dibuktikan dengan dokumentasi

3.

Tercapainya salah satu program kerja pedesaan melalui upaya peningkatan
pemahaman pengetahuan dan teknologi melalui informasi sehingga menciptakan
inovasi dan upaya

dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan sesuai

salah satu pencapaian SDGs.
4.

Hasil kegiatan KKN Tematik Desa Membangun dipublikasikan dalam bentuk foto dan
video yang akan dipublikasikan melalui media sosial yaitu Istagram, Youtube,
Facebook dan jurnal pengabdian pada masyarakat Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan.
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BAB III. METODE PELAKSANAAN
a).

Persiapan dan Pembekalan
Tahapan pelaksanaan kegiatan KKN Tematik Desa Membangun terdiri dari :

1.

Pertemuan dan pembekalan (coaching) teknis oleh Dosen Pembimbing Lapangan
kepada mahasiswa peserta KKN Tematik Desa Membangun

2.

Persiapan atribut KKN Tematik Desa Membangun (baliho, name tag, bendera posko,
alat tulis menulis)

b).

Pemberangkatan
Memberikan pengarahan dan pengantaran ke lokasi kegiatan KKN Tematik Desa

Membangun bersama – sama dengan mahasiswa peserta KKN Tematik Desa Membangun Di
Desa Olimo'o Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo.
c).

Tempat Pelaksanaan KKN Tematik Desa Membangun
Membantu dalam penyediaan fasilitas tempat tinggal kepada mahasiswa peserta KKN

Tematik Desa Membangun dan dan hal – hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan
di lokasi KKN Tematik Desa Membangun
d).

Persiapan Kegiatan Pelaksanaan KKN Tematik Desa Membangun

1.

Pendampingan pertemuan mahasiswa peserta KKN Tematik Desa Membangun dengan
aparat pemerintah dan masyarakat desa dan memberikan arahan dan bimbingan kepada
mahasiswa KKN Tematik Desa Membangun dalam penyusunan kebutuhan masyarakat
dalam bentuk program kerja bersama dengan aparat pemerintah desa

2.

Pendampingan penyampaian hasil assessment kebutuhan masyarakat kepada aparat dan
masyarakat pedesaan

3.

Pendampingan penyusunan program kerja program KKN Tematik Desa Membangun
bersama – sama dengan aparat dan masyarakat pedesaan yang telah disesuaikan dengan
hasil assessment dan pencapaian SDGs

4.

Pengarahan dan pembinaan pelaksanaan program kerja KKN Tematik Desa
Membangun di Pedesaan

5.

Mahasiswa berpartisipasi dan terlibat langsung kegiatan di pedesaan seperti kegiatan
bakti sosial, kerohanian, sosial budaya di pedesaan

6.

Monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan program kerja KKN Tematik Desa
Membangun oleh Dosen Pembimbing Lapangan setiap 2 (dua) minggu sekali dan
melakukan komunikasi kepada mahasiswa peserta KKN Tematik Desa Membangun
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7.

Memantau hasil pelaksanaan kegiatan KKN Tematik Desa Membangun oleh Dosen
Pembimbing Lapangan dalam bentuk laporan kegiatan mahasiswa peserta KKN
Tematik Desa Membangun dan luaran kegiatan KKN Tematik Desa Membangun

8.

Penarikan mahasiswa KKN Tematik Desa Membangun oleh Dosen Pembimbing
Lapangan bersama – sama dengan aparat dan masyarakat pedesaan.

e).

Uraian Kegiatan KKN Tematik Desa Membangun
Uraian kegiatan KK Tematik Desa Membangun dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Uraian Kegiatan KKN Tematik Desa Membangun
Lingkup Program Kerja KKNT





Kegiatan

Kehadiran aparat
pemerintah desa dan
masyarakat pedesaan



Peran serta aparat
pemerintah desa dan
masyarakat desa
Kehadiran aparat
pemerintah desa dan
masyarakat desa



Identifikasi kebutuhan
masyarakat desa



Penyampaian
hasil
diskusi
kegiatan
yang
dilaksanakan
kepada aparat pemerintah desa
dan masyarakat desa
Keaktifan aparat pemerintah desa
dan masyarakat desa dalam
memberikan saran dan masukan







Keaktifan dan peran serta
aparat pemerintah desa dan
masyarakat desa








Keaktifan dan peran serta
aparat pemerintah desa dan
masyarakat desa
Peran serta msyarakat desa
sebagai mitra pemerintah
dalam pelaksanaan dan
pengawasan program kerja
desa

Pertemuan dan rapat bersama para
aparat desa dan masyarakat desa
Perolehan dokumen program
kerja desa

Bersama – sama dengan aparat
pemerintah desa dan masyarakat
desa dalam perencanaan dan
penyusunan
program
kerja
berdasarkan hasil assessment
sesuai dengan pencapaian SDGs
Keaktifan aparat pemerintah desa
dan masyarakat desa dalam
memberikan saran dan masukan
dalam
perencanaan
dan
penyusunan program kerja sesuai
dengan pencapaian SDGs



Pelaksanaan program kerja sesuai
pencapaian SDGs



Dukungan masyarakat desa dalam
pelaksanaan program kerja desa
Keterlibatan tokoh masyarakat,
pemuda, kaum perempuan dan
sebagainya dalam pelaksanaan
program kerja desa
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Keaktifan dan peran serta
aparat pemerintah desa dan
masyarakat desa






KKN Tematik Desa
Membangun menjadi salah
satu hilirisasi pengetahuan
PT dan Kemendes PDIT





f).

Identifikasi kader desa, potensi
pengembangan
kerjasama
kehidupan masyarakat desa
Analisis pengembangan badan
usaha
milik
desa
dalam
pencapaian SDGs yaitu ekonomi
merata
Database dokumentasi KKN
Tematik Desa Membangun (foto,
video, RPJM Desa, RKP Desa
dan Peraturan – Peraturan
lainnya)
Laporan KKN Tematik Desa
Membangun tepat waktu dan
terdokumentasi

Rencana Aksi Program

Bentuk program yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa peserta KKN Tematik Desa
Membangun di Desa Olimo'o Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo adalah :
1.

Mengadakan pertemuan dan rapat bersama – sama dengan aparat pemerintah desa dan
masyarakat desa (tokoh masyarakat, tokoh agama dan adat, pemuda, para ibu rumah
tangga, para petani, para nelayan, wiraswasta dan pelaku usaha di desa) untuk
merencanakan, menyusun dan melaksanakan program kerja berdasarkan kebutuhan
masyarakat pedesaan dan disesuaikan dengan visi misi desa dan target pencapaian
SDGs.

2.

Penyampaian hasil pertemuan dan rapat bersama aparat pemerintah dan masyarakat
desa kemudian merumuskan dan merencanakan serta menyusun program kerja yang
disesuaikan dengan kondisi dan melibatkan mahasiswa peserta KKN Tematik Desa
Membangun.

3.

Pelaksanaan salah satu program kerja dalam hal ini pemberian penyuluhan kesadaran
hukum dan HAM dalam menyikapi permasalahan hukum yang ada di Desa Olimo'o
Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo.

4.

Pemberian informasi pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan dan kelautan
dalam pengolahan perikanan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Desa
Olimo'o Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo.

5.

Pendampingan salah satu program desa yaitu sosialisasi dan vaksinasi pencegahan
pandemic covid-19 bersama – sama dengan aparat desa kepada seluruh masyarakat
Desa Olimo'o Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo.
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6.

Berpartisipasi bersama aparat dan masyarakat desa salah satu dalam program desa yaitu
pembenahan kantor desa dan penanaman tanaman sansevera dan kegiatan
kemasyarakatan dalam hal pengembangan dan peningkatan minat dan bakat di bidang
olahraga dan seni dan keagamaan

7.

Mendampingi dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan desa seperti kerja bakti dalam
kebersihan lingkungan desa, kegiatan sosial, kegiatan kerohanian/keagamaan, kegiatan
seni budaya, kegiatan dan keolahragaan lainnya.
Metode yang digunakan dalam kegiatan KKN Tematik Desa Membangun adalah

terlibat langsung dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan program kerja di desa sesuai
dengan waktu yang ditentukan yaitu 60 hari kerja.
Pembelajaran, penyuluhan, pemberian pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi
informasi, akan dilakukan oleh mahasiswa bersama masyarakat desa yang didampingi dosen
pendamping lapangan.
Pekerjaan yang akan dilakukan oleh mahasiswa dan dihitung dalam volume 144 Jam
Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM) dalam sebulan. Rata-rata JKEM per hari adalah 4.8 jam.
g).

Rencana Keberlanjutan Program
Waktu pelaksanaan KKN Desa Membangun selama 60 hari (dua) bulan, selama kurun

waktu tersebut (jangka pendek), masyarakat desa terutama kelompok masyarakat nelayan,
petani, wirausaha desa dan sebagai mitra masyarakat desa akan didampingi langsung oleh
mahasiswa dan juga dalam pendampingan dosen lapangan
Pasca pelaksanaan KKN Desa Membangun setelah mahasiswa ditarik kembali ke
kampus, program terus dilaksanakan oleh kelompok secara swadaya. Pendampingan
kelompok terus diupayakan oleh mahasiswa dan dosen lapangan. Mahasiswa dan dosen
pembimbing lapangan akan selalu terbuka dan bersedia dalam konsultasi dan bekerjasama.
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BAB IV.

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Univeristas Negeri
Gorontalo merupakan lembaga yang menaungi mahasiswa untuk melaksanakan Kuliah Kerja
Nyata (KKN) yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembelajaran bagi
mahasiswa tentang kondisi nyata yang terjadi di masyarakat. Sejalan dengan jadwal akademik
perkuliahan

yang mewajibkan

mahasiswa

untuk

melaksanakan

pembelajaran

dan

pemberdayaan pada masyarakat yang tertuang dalam mata kuliah.Kuliah .
Berkaitan dengan tugas Tridarma Perguruan Tinggi, beberapa tahun terakhir ini
Universitas Negeri Gorontalo selalu aktif dan giat melaksanakan kegiatan Pengabdian pada
masyarakat baik yang didanai oleh Dikti maupun dana Rutin (DIPA) Universitas Negeri
Gorontalo serta kerjasama dengan BUMN dan pemerintah daerah. Dalam setahun terakhir
LPM Universitas Negeri Gorontalo telah melaksanakan kegiatan Pengabdian pada masyarakat
seperti :
Tahun 2014 Universitas Negeri Gorontalo mendapatkan dana hibah untuk 5 (lima) seri
program KKN-PPM yakni masing-masing dalam tema; peningkatan potensi ekonomi melalui
teknologi pengembangan produk olahan komoditas kelapa; pengelolaan ekosistem pesisir dan
pelestarian nilai-nilai kearifan lokal melalui pengembangan kelompok sadar lingkungan dan
pembuatan perpustakaan alam. Selain itu beberapa program lainnya yang telah diperoleh
dalam bidang pengabdian pada masyarakat yang dikelola oleh LPM Universitas Negeri
Gorontalo antara lain; kuliah kerja sibermas (KKS) pengabdian sumber dana PNBP sejumlah
86 judul, pengabdian masyarakat bagi dosen sumber dana DIKTI; Program IbM bagi dosen
sejumlah 9 judul, Program IbK bagi dosen dan mahasiswa sejumlah 1 judul, Program IbPE
bagi dosen sejumlah 1 judul; Pengabdian masyarakat berupa kegiatan kemah bakti oleh dosen
dan mahasiswa di desa binaan Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo,
Program kerjasama pengabdian masyarakat dengan instansi terkait antara lain; Program
Inkubator Bisnis, kegiatan pembinaan 45 UKM Tenant selama 3 tahun kerjasama dengan
Dinas Koperindag Prov. Gorontalo dan LPM UNG dengan pembiayaan dari kementerian
Koperasi dan UMKM RI.
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BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN
a.

Gambaran Umum Desa Olimo'o Kecamatan Batudaa Pantai
Desa Olimo'o termasuk salah satu desa yang berada di Kecamatan Batudaa Pantai

Kabupaten Gorontalo, Propinsi Gorontalo. Desa ini berada di kawasan pesisir berhadapan
dengan Teluk Tomini yang memiliki potensi sumberdaya perikanan laut terutama sumberdaya
perikanan pelagis seperti ikan Tuna (Thunnus sp.), Cakalang (Katsuwonus pelamis), Tongkol
(Euthynus sp.) dan jenis ikan lainnya. Adapun yang mendominan sumberdaya non ikan adalah
cumi – cumi/sotong (Loligo sp.) Namun pemanfaatan cumi – cumi menjadi produk olahan
berekonomis belum sepenuhnya dilakukan karena kurangnya pengetahuan dan teknologi
dalam pengolahan ikan khususnya cumi – cumi. Walaupun sebagian penduduknya dengan
mata pencaharian nelayan namun sebagian besar penduduknya berpenghasilan sebagai petani,
penambang, di bidang pemerintahan dan berdagang.
Selain itu kurangnya sosialisasi dan kegiatan vaksinasi yang menakutkan pada
masyarakat dan enggan untuk turut serta dalam vaksinasi bersama menjadi salah satu
hambatan dalam kegiatan yang termasuk pada program desa.
Salah satu dalam permasalahan di desa Olimo'o adalah kurangnya kesadaran hukum
dan HAM terutama dalam menyikapi kesalahpahaman yang terjadi pada masyarakat desa
misalnya miscommunication kesalahan dalam berhubungan media sosial yang memicu
pertengkaran dan permasalahan dalam Rumah Tangga (RT) dan hubungan sosial lainnya.
Mengingat kawasan desa ini pula berdekatan dengan kawasan wisata di sepanjang pantai yang
berhadapan dengan Teluk Tomini.
Pembenahan kantor desa dan penanaman tanaman polusi sansevera serta pembatas
desa dan pembatas dusun yang sudah termasuk dalam program kerja desa Olimo'o. Hal ini
dilakukan mengingat tidak terdapatnya pembatas desa sebagai tanda bahwa telah memasuki
desa Olimo'o yang pada dulunya hanya terbuat dari kayu yang bersandarkan pada rumah
warga. Selain itu kurang nyaman dipandang.
Berdasarkan hasil observasi perlu dilakukan pengasahan dan menumbuhkembangkan
minat dan bakat para pemuda dan pemudi yang juga termasuk pada karang taruna yaitu pada
bidang olahraga dan seni serta bidang lainnya seperti bidang sosial budaya, keagamaan dan
keilmuwan (science).

10

b.

Hasil Kegiatan KKN Tematik Desa Membangun Desa Olimo'o dan Pembahasan
Pelaksanaan kegiatan KKN Tematik Desa Membangun ini berjalan dengan baik dan

sudah terealisasi 100%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu kegiatan inti dan kegiatan
tambahan yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Tematik Desa Membangun berlokasi di
desa Olimo'o Kecamatan Batudaa Pantai yang dibimbing serta didampingi oleh Dosen
Pendamping Lapangan (DPL).
Adapun kegiatan KKN Tematik Desa Membangun di Desa Olimo'o ini terdiri dari :
1.

Kegiatan inti wajib/harian yang dilaksanakan oleh setiap anggota mahasiswa
KKN Tematik Desa Membangun yaitu :

a.

Piket Kantor/Balai Desa
Kegiatan piket kantor desa pada dasarnya adalah membantu aparat/ staf desa untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tugas yang diberikan bersifat incidental dan
bersifat teknis.
Program piket balai desa ini berjalan selama kegiatan KKN didesa Olimoo’o,
terhitung dari tanggal 16 September 2021 sampai dengan 30 Oktober 2021. Dengan jadwal
piket perkelompok 4-5 orang tiap harinya (hari kerja: Senin-Jumat). Tugas-tugas yang
dilakukan diantaranya input data warga desa Olimo’o, dengan mengarsip dokumen-dokumen
desa.
b.

Pendampingan Sosialisasi dan Vaksinasi Pencegahan Covid-19
Di masa pendemi banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah guna melawan

wabah covid-19. Sebagai bentuk pengabdian dari mahasiswa KKN Tematik Desa
Membangun UNG 2021, mahasiswa KKN Tematik Desa Bua ikut serta dalam melaksanakan
kebijakan tersebut salah satu diantranya adalah pendampingan sosialisasi dan vaksinasi yang
dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang berada di Kecamatan Batudaa Pantai. Keikut sertaan
mahasiswa KKN Tematik Desa Membangun dimulai dari melakukan sosialisai pada
masyarakat tentang apa pentingnya kegiatan vaksinasi covid-19. Selanjutnya melakukan
pendataan terhadap masyarakat yang telah divaksin baik dosis 1 dan dosis 2. Setelah itu
melakukan pendataan bagi warga masyarakat yang siap divaksin. Pendampingan vaksinasi
yang dilakukan mahasiswa KKN Tematik Desa Olimo'o dimulai dari vaksinasi massal yang
berpusat di wisata Karang Putih dan vaksinansi yang dilakukan langsung di puskesmas
pembantu desa Olimoo’o yang sudah beberapa kali dilakukan.
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c.

Perawatan Musshola/Mesjid
Kerja bakti mushola/ masjid yang ada di desa Bua awal mulanya melihat kondisi

mushola yang tidak terawatt dan jarang dibersihkan maka mahasiswa KKN Tematik Desa
Membangun

desa Bua melakukan kerja bakti mushola/masjid

yang dijadikan sebagai

program kerja mahasiswa KKN Tematik desa Bua yang bertujuan untuk menjaga kebersihan
mushola agar tercipta suasana mushola yang nyaman dan bersih untuk melaksanakan sholat
rutin yang dilaksanakan oleh masyarakat Olimo’o. Setiap anggota KKN membagi tugas
masing-masing mulai dari mengepel, menyapu, memotong rumput, hingga membersihkan
kaca dan lingkungan sekitar mushola. Alat kebersihan yang telah tersedia di mushola
menjadikan faktor pendukung dalam kegiatan ini.
d.

Pendampingan Pos Pelayanan Terpadi (Posyandu)
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah kegiatan rutin di Desa Olimoo’o yang

diadakan di Puskesmas Pembantu. Pelaksanaan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai
dengan pukul 11.00 WITA. Posyandu bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan
pertumbuhan anak apabila perkembangan BALITA baik maka kurva perkembangan anakanak baik. Petugas posyandu berasal dari Puskesmas setempat.
Pendampingan posyandu yang dilaksanakan oleh KKN Tematik di desa Olimoo’o di
antaranya pengukuran berat badan, tinggi badan, dan memberikan vitamin, lingkar kepala
dan lingkar lengan balita. Mahasiswa KKN Tematik Desa Membangun mendapatkan
tugasnya masing-masing selama pendampingan posyandu tersebut. Seluruh rangkaian
kegiatan selesai pada pukul 12.00 untuk kegiatan pembenahan dan penataan kembali
peralatan pada tempat semula.
2.
a.

Program Kerja Inti
Penyuluhan Hukum dan HAM oleh KEMENHUMHAM
Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadran seseorang atas suatu kelompok

masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat
diperlukan oleh suatu masyarakat. Oleh karena itu, mahasiswa KKN mengundang Badan
Penyuluh Hukum untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat desa Olimoo’o
khususnya kepada tenaga kependidikan.
Mahasiswa KKN bekerja sama menyukseskan kegiatan tersebut mulai dari
mempersiapkan tempat dan konsumsi untuk keperluan kegiatan tersebut.
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b.

Pembuatan Tapal/Batas Desa/Dusun
Penetapan dan penegasan batas wilayah sebuah desa harus menjadi prioritas

pemerintah karena jika batas wilayah tidak jelas, selain bisa menghambat proses
pembangunan didesa juga berpotensi terjadinya konflik antar warga desa. Karena tidak
adanya pembatas dusun di desa Olimoo’o, mahasiswa KKN menjadikan pembangunan tapal
dusun tersebut menjadi program kegiatan inti yang diberikan sebagai bentuk pengabdian
mahasiswa kepada masyarakat. Pembangunan tapal dusun ini bertujuan mempermudah
masyarakat maupun pengunjung ketika melakukan pendataan atau kunjungan di desa
Olimoo’o.
3.

Program Kegiatan Tambahan
Pada kegiatan tambahan Mahasiswa bekerja sama dengan rema muda atau karang

taruna desa Olimoo’o. Kegiatan ini diperuntukkan mahasiswa kepada masyarakat sebagai
bentuk pembangunan karakter pemuda, anak-anak dan masyarakat luas. Kegiatan ini
mengusung tema “Membangun Karakter Millenial Terhadap Pengembangan Sadar Wisata
di Masa Pandemi”. Pada kegiatan ini ada beberapa kegiatan yang diperlombakan sesuai
dengan nama kegiatannya yaitu POSSE (Pekan Olahraga, Sains dan Seni). Lomba-lomba
yang dimaksud diantaranya:
a.

Public speaking
Mungkin bagi beberapa orang

yang

tidak terbiasa berbicara di depan umum,

berbicara di depan umum merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Hal tersebut terjadi
karena seseorang kadang merasa tidak percaya diri dan tidak menyiapkannya dengan baik.
Oleh karena itu mahasiswa KKN mengambil peran untuk mengajarkan atau melatih anakanak bagaimana caranya agar masalah diatas bisa teratasi. Pada kegiatan ini 4 orang
mahasiswa KKN yang menjadi Penanggung Jawabnya. Mereka mengaitkan kegiatan public
speaking ini dengan pemilihan Putra dan Putri atau Uti dan Nou desa Olimoo’o dengan
pesertanya merupakan siswa SMP 3 Satap Batuda’a Pantai.
b.

Cerdas cermat
Lomba cerdas cermat atau yang sering di singkat menjadi LCC merupakan

pertandingan adu ketajaman berpikir dan ketangkasan dalam menjawab pertanyaan secara
cepat dan tepat. 3 orang Mahasiswa KKN menjadi penanggung jawab pada kegiatan ini
dengan peserta yang berasal dari siswa SMP 3 Satap Batuda’a Pantai dengan tujuan
menggali potensi siswa yang berada di desa Olimoo’o.
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c.

Futsal
Futsal adalah permainan bola yang dimainkanoleh dua tim, yang masing-masing

beranggotakan lima orang. Tujuannya adalah memasukkan bola kegawang lawan dengan
memanipulasi bola dengan kaki. Kegiatan ini diikuti oleh club disetiap dusun yang ada
didesa Olimoo’o, baik futsal kategori dewasa dan anak-anak. Tujuan dari kegiatan ini
dilaksanakan untuk melihat perkembangan potensi olahraga yang dimiliki desa Olimoo’o
khususnya pada permainan bola kaki atau futsal. Kegiatan ini memiliki 1 orang mahasiswa
yang menjadi penanggung jawabnya.
d.

Volley ball
Volley ball atau bola voli merupakan olahraga yang dimainkan oleh dua grup

berlawanan. Masing-masing grup memiliki 6 orang pemain. Pada lomba ini masing-masing
dusun mengusung satu tim ditambah 1 tim lagi dari pemerintah desa. Kegiatan ini bertujuan
mengasah potensi olahraga yang dimiliki masyarakat desa Olimo’o agar ketika dibutuhkan
tim untuk mewakili desa sudah tidak lagi mencari-cari pemain yang akan bertanding. Pada
lomba ini 1 orang mahasiswa mengambil alih menjadi penanggung jawabnya.
e.

Game Online
Game online atau sering disebut dengan Online Games adalah sebuah permainan yang

dimainkan didalam suatu jaringan. Permainan ini biasanya dimainkan secaara bersamaan
dengan pemain yang tidak terbatas banyaknya. Lomba ini diikuti 9 tim yang masing-masing
beranggotakan 3 orang. Tujuan diadakannya lomba ini yaitu bisa menggali potensi anakanak yang ada di desa Olimoo’o pada bidang game online seperti ini. Penanggung jawab
pada lomba ini adalah 1 orang mahasiswa KKN.
f.

Keagamaan
Selain pengetahuan umum, keagamaan juga sangat di perlukan untuk membangun

masyarakat yang agamais sesuai dengan harapan dari kepala desa Olimoo’o. Pada kegiatan
keagamaan ini mahasiswa memperlombakan 2 cabang lomba yaitu Lomba busana muslim
dan adzan dengan peserta yang diambil dari anak-anak sekolah dasar yang berasal dari SDN
12 Batuda’a Pantai. Pada kegiatan ini seluruh mahasiswa berperan penting didalamnya
mulai dari pengumpulan masa sebagai peserta dan pelatihan persiapan hari H lomba.
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g.

Peringatan hari Sumpah Pemuda
Peringatan hari Sumpah Pemuda merupakan kegiatan untuk memperingati keputusan

kongres pemuda k-2 yang diselengarakan pada 27-28 oktober di Batavia. Keputusan ini
menegaskan cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia dan bahasa Indonesia.
Keputusan ini juga diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia.
Pada momentum ini mahasiswa KKN menyelenggarakan suatu kegiatan yang
bertujuan untuk membakar semangat juang pemuda dan seluruh masyarakat desa Olimoo’o.
pada kegiatan ini mahasiswa mengambil peran di masing-masing cabang lomba yang telah
disepakati bersama.
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BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN
a.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan KKN Tematik Desa Membangun yang

berlokasi di desa Bua Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo maka dapat disimpulkan
sebagai berikut :
1.

Program kerja kegiatan KKN Tematik Desa Membangun telah menyesuaikan dengan
program kerja desa Bua yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh mahasiswa KKN
Tematik Desa Membangun dalam hal partisipasi dan bekerjasama dalam pencapaian
program kerja yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi waktu pelaksanaan kegiatan
KKN Tematik Desa Membangun. Pelaksanaan kegiatan KKN Tematik Desa
Membangun di desa Bua berjalan dengan baik dan sukses yaitu sudah terealisasi 100 %.

2.

Program kerja yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Tematik Desa Membangun
salah satunya termasuk dalam mendukung pencapaian SDGs yaitu Desa Ekonomi
Tumbuh Merata dan Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan, dalam hal ini pemberian
informasi pengetahuan dan teknologi mengenai diversifikasi olahan perikanan terutama
olahan cumi – cumi menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis dan bernilai jual ;
Desa Peduli Kesehatan dalam hal pendampingan sosialisasi dan vaksinasi untuk
mencegah penyebaran virus covid-19 ; Desa Peduli Lingkungan yaitu pembersihan
lingkungan desa dan pembenahan kantor desa serta penanaman sansevera ; Desa Peduli
Pendidikan dalam hal kegiatan cerdas cermat, pelatihan public speaking bagi pemula
dan karang taruna ; Desa Ramah Perempuan dalam hal penyuluhan kesadaran Hukum
dan HAM termasuk dalam hal perlindungan hak perempuan dan bermedia sosial yang
baik.

3.

Kegiatan KKN Tematik Desa Membangun Desa Olimo'o Kecamatan Batudaa Pantai
telah mampu bersinergi dan menciptakan hubungan kerjasama yang baik dengan aparat
pemerintah desa, kecamatan dan khususnya seluruh masyarakat Desa Olimo'o dalam
setiap kegiatan yang ada di desa.
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1.1

Saran
Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat disarankan bahwa dukungan

pemerintah desa yang lebih intensif untuk melanjutkan program ini terutama dalam
pembentukan mitra kelompok dengan memfasilitasi dan mendukung serta berkesinambungan
untuk menciptakan inovasi diverdisikasi olahan cumi sebagai salah satu icon desa yang secara
langsung dapat meningkatkan pendapatan dan nilai jual bagi masyarakat pengolah cumi –
cumi.
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LAMPIRAN – LAMPIRAN
1. Dokumentasi kegiatan KKN Tematik Desa Membangun Desa Olimo'o yang telah
dipublikasikan melalui media sosial (istagram, youtube dan facebook)
a) Istagram

https://www.instagram.com/p/CUEI5wkhrly/?utm_medium=copy_link
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b) Youtube

c) Facebook

https://www.facebook.com/254383409807816/posts/258706969375460/
20

2. Dokumentasi Kegiatan KKN Tematik Desa Membangun yang terdiri dari kegiatan
inti dan tambahan
a. Kegiatan inti

(sosialisasi, pendataan dan vaksinasi pencegahan virus covid-19)

21

(penyuluhan kesadaran Hukum dan HAM oleh KEMENHUMHAM)
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b. Kegiatan tambahan

A

B

C

D

( Ket Gambar : A dan D Pekan Olahraga dan Seni (Volli Ball, Futsal, Vokalia ;
B (Public speaking), C (Lomba Cerdas Cermat), D (Malam Pekan
Olahraga dan Seni dan Malam Puncak dengan Perpisahan KKNT)
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E

F

G

H

(Ket Gambar : E (Pembersihan Mesjid/Mushola Setiap Pekan) ;
F (Baca Al qur'an bagi anak – anak dan remaja setiap Pekan) '
G (Kerja Bakti bersih – bersih lingkungan desa dan pantai)
H (Pembuatan Tapal Dusun/Desa Olimo'o)
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3. Absensi mahasiswa peserta KKN Tematik Desa Membangun Desa Olimo'o

25

4. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Tentang Pelaksanaan KKN
Tematik Desa Membangun
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