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RINGKASAN

Tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan KKN tematik desa membangun adalah melakukan
pemetaan potensi wilayah/desa untuk pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan
pengelolaan sumber daya alam dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara
berkelanjutan.
Target khusus yang ingin dicapai adalah (1) meningkatnya kualitas partisipasi masyarakat desa
melalui pelatihan dan pendampingan pengelolaan potensi desa, 2) meningkatnya kesadaran
masyarakat akan potensi lokal desa dan lingkungan melalui kegiatan pengelolaan sumber daya
alam yang berkelanjutan, (3) mendorong tumbuhnya kreativitas, motivasi, dan inovasi
masyarakat desa melalui pelatihan dan pendampingan pengembangan usaha ekonomi kreatif
berbasis SDGs.
Untuk mencapai tujuan dan target khusus ini metode yang digunakan adalah dengan transfer
ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pelaksanaan pendampingan dan pelatihan dalam
mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Gorontalo, November 2021
Ketua Tim Pelaksana,

Buyung Rahmad Machmoed.,ST.,M.Eng.

iii
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pelaksanaan pembangunan didesa merupakan satu agenda yang terus dilakukan
pemerintah setiap tahunnya. Program pembangunan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat maupun lembaga pemerintahan desa. Pelaksanaan pembangunan diawali dengan
perencanaan serta perancangan melalui sebuah forum musyawarah desa yang melibatkan
pemerintah desa, BPD, dan lembaga masyarakat. Adapun perencanaan pembangunan perlu
disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan, serta peraturan yang berlaku. Menurut
Desiati (2013) bahwa masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah
berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang.
Sehingga tercipta kerjasama antar masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan
pembangunan desa dimana keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu
hal yang penting bagi keberhasilan suatu kegiatan pembangunan yang menuju kepada
kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat yang lebih baik
Agar pembangunan desa berjalan dengan baik perlu adanya partisipasi masyarakat,
dimana menurut Melis (2016) bahwa pembangunan partisipatif harus dimulai dengan
masyarakat sebagai manusia yang memiliki aspirasi dan paling mengetahui tentang
kebutuhannya. Tujuan akhirnya adalah menunjang kegiatan masyarakat yang diharapkan dapat
mendukung keberhasilan pembangunan desa. Untuk membangkitkan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan desa, salah satu kegiatan yang perlu dilakukan adalah pemberdayaan
masyarakat. Hal ini pun dinyatakan oleh Sahyana (2017) bahwa pembangunan perdesaan
seharusnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui
pemmberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat berupaya untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku
masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang lebih berkualitas.
Stewart dkk (2010) menyatakan pemberdayaan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan
kekuatan atau mendelegasikan otoritas atau kewenangan kepada pihak lain atau memberi
kemampuan dan keberdayaan. Adapun Chamber (1996) mengemukakan bahwa pembangunan
dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar
(basic need) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternative pertumbuhan ekonomi
local.
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1.2 Tujuan
1. Meningkatkan kualitas masarakat desa melalui pelatihan dan pendampingan prngelolaan
potensi desa,
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi alam dan lingkungan melalui kegiatan
pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan,
3. Mendorong tumbuhnya kreativitas, motivasi dan inovasi masyarakat melalui pelatihan dan
pendampingan pengembangan usaha ekonomi kreatif berbasis SDGs.

1.3 Manfaat Pelaksanaan Program
1. Melalui pelatihan mahasiswa KKN tematik desa membangun diharapkan dapat menggali
sumber-sumber daya yang dimiliki desa dalam mewujudkan desa mandiri.
2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat serta mampu melakukan inovasi untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat.
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BAB 2.
TARGET DAN LUARAN
2.1 Target
Untuk mencapai hasil akhir yang maksimal dari Program KKN tematik desa
membangun, maka program penyelesaian masalah harus jelas luaran untuk setiap program
yang akan dilaksanakan di Desa, sehingga kelompok sasaran akan merasakan dampak positif
dari pelaksanaan Program Program KKN tematik desa membangun seperti tampak pada
tabel 2.1.
Tabel 2.1 Indikator ketercapaian Program KKN tematik desa membangun

NO PROGRAM

1

Kegiatan pendampingan
perencanaan pembangunan
desa

2

Kegiatan pendampingan
pelaksanaan
evaluasi
pembangunan desa

TARGET
• Mahasiswa melakukan asesmen
kebutuhan masyarakat desa secara
partisipatif oleh masyarakat (dan
kader pemberdayaan desa)
• Mahasiswa mengomunikasikan
hasil
asesmen
kepada
pemerintahan
desa
dan
menyampaikannya
pada
pertemuan desa sebagai bahan dan
data
awal
untuk
penyusunan/revisi/pengembangan
RKP Desa.
• Mahasiswa membantu perumusan
materi untuk penyusunan atau
revisi RKP Desa
• Mahasiswa membantu perumusan
materi untuk penyusunan RKP
Desa tahun berikutnya.
• Mahasiswa
memfasilitasi
pertemuan desa untuk membahas
masukan dari hasil asesmen untuk
dokumen RKP Desa.
• Mahasiswa
memfasilitasi
pertemuan
desa
untuk
menyepakati masukan dari hasil
asesmen, untuk dokumen RKP
Desa.
• Mahasiswa
melakukan
pelibatan/penguatan
kader
pemberdayaan masyarakat desa
dalam kegiatan desa

LUARAN

• Dokumentasi
kegiatan KKN (foto,
video, sosialisasi)

• Dokumentasi kegiatan
KKN (foto, video)
• Laporan
rencana
program
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3

Kegiatan upaya inisiasi
meningkatkan kehidupan
masyarakat desa
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Kegiatan
pendokumentasian
pengetahuan

• Mahasiswa menyusun rencana • Materi
sosialisasi
program kerja KKN Tematik
Kegiatan
Desa Membangun yang disetujui
oleh Pemerintahan Desa.
• Mahasiswa memfasilitasi dalam
mengomunikasikan program kerja
KKN Tematik Desa Membangun
kepada
masyarakat
untuk
mendapat dukungan
• Mahasiswa
mengidentifikasi
potensi ekonomi desa bersama
kader
pemberdayaan
dan
masyarakat;
• Mahasiswa melakukan sosialisasi
pembentukan dan pengelolaan
• Dokumentasi
lembaga ekonomi desa/ BUM
kegiatan KKN (foto,
Desa.
video, sosialisasi)
• Mahasiswa mengomunikasikan
potensi pembentukan lembaga
ekonomi desa/ BUM Desa
• Mahasiswa
mensosialisi
peningkatan ekonomi masyarakat.
• Dokumentasi
• Mahasiswa menyusun laporan
kegiatan KKN (foto,
KKN
video, materi
sosialisasi, RKP
• Mahasiswa
menyusun
dan
Desa)
membuat luaran Program KKN
• Mahasiswa
membuat • Laporan KKN
dokumentasi kegiatan KKN (foto, • Data Kegiatan
video, materi sosialisasi, RKP
dokumen RKP,
Desa, PeraturanPeraturan Desa,
Peraturan desa. SK
dll)
Pembentukan
Lembaga

2.2. Luaran
Hasil akhir dari pelaksanaan Program KKN tematik desa membangun ini adalah
“mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa sekaligus
pelestarian hasil-hasil pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Luaran
dari kegiatan ini adalah Publikasi Media Masa, Jurnal pengabdian, Konsep Petunjuk, dokumen
data dan informasi kebutuhan desa, dan Video.
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BAB 3.
METODE PELAKSANAAN
3.1 Persiapan dan Pembekalan
Pada tahap ini pelaksana akan melaksanakan pembekalan terhadap seluruh mahasiswa
yang akan terlibat dalam Program KKN tematik desa membangun. Tahap awal ini mahasiswa
akan diberikan pemahaman terkait dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan KKN tematik desa
membangun di Desa Suka makmur dan Molohu, seperti terlihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Tahapan persiapan dan pembekalan program KKN tematik desa membangun
NO KEGIATAN
Persiapan :
1. Pengumpulan Data dan Identifikasi
Masalah
2. Formulasi Kegiatan : pada tahapan
formulasi kegiatan Tim Dosen
1
Pelaksana
memformulasikan
berbagai persiapan baik materi
maupun aplikasi penunjang lainnya
yang dibutuhkan mahasiswa dalam
pelaksanaan KKN
Pembekalan :
1. Penjelasan kepada mahasiswa
berbagai program yang akan
dilaksanakan
2. Penjelasan tahapan kegiatan
(mulai
dan
berakhirnya
pelaksanaan Program KKN) dan
2
apa yang harus disiapkan
mahasiswa disetiap rangkaian
kegiatan/ program KKN
3. Penjelasan kepada mahasiswa
terkait
dengan
persiapan
pendampingan kepada masyarakat
tentang

PELAKSANA
Dosen Pelaksana
KKN dan Aparat
Desa

TEMPAT
Kantor Desa

Dosen Pelaksana
KKN

Fakultas Teknik

Dosen Pelaksana
KKN

LPPM UNG

Dosen Pelaksana
KKN

LPPM UNG

Dosen
KKN

LPPM UNG

Pelaksana

3.2 Uraian Program KKN Tematik
Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan seluruh program dalam kegiatan KKN tematik
desa membangun. Pelaksanaan program dibagi manjadi beberapa tahapan/ bagian seperti
uraian yang ditampilkan pada tabel 3.2. Pelaksanaan program KKN tematik desa membangun
ini menggunakan volume pekerjaan yang dihitung dalam bentuk jam kerja efektif mahasiswa
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(JKEM) dengan jumlah 300 jam kerja efektif dalam 50 hari. Rata-rata jam kerja efektif
mahasiswa (JKEM) per hari adalah 6 jam. Kegiatan pendampingan akan melibatkan seluruh
mahasiswa KKN tematik desa membangun berdasarkan tugas masing-masing, artinya
mahasiswa yang bertugas pada kegiatan pendampingan harus bertanggung jawab juga untuk
jenis kegiatan yang lain.
Tabel 3.2. Uraian Program KKN Tematik

No

1

2

Uraian Pekerjaan

Program

Volume
(JKEM)

• Melakukan asesmen kebutuhan
masyarakat
desa
secara
partisipatif oleh masyarakat (dan
kader pemberdayaan desa)
• Mengomunikasikan hasil asesmen
kepada Pemerintahan Desa dan
menyampaikannya
pada
pertemuan desa sebagai bahan dan
data
awal
untuk
penyusunan/revisi/pengembangan
RKP Desa.
Kegiatan
• Membantu perumusan materi
pendampingan
100
untuk penyusunan atau revisi
perencanaan
RKP Desa
pembangunan desa
• Membantu perumusan materi
untuk penyusunan RKP Desa
tahun berikutnya.
• Memfasilitasi pertemuan desa
untuk membahas masukan dari
hasil asesmen, untuk dokumen
RKP Desa.
• Memfasilitasi pertemuan desa
untuk menyepakati masukan dari
hasil asesmen, untuk dokumen
RKP Desa.
• Pelibatan/penguatan
kader
pemberdayaan masyarakat desa
dalam kegiatan desa
Kegiatan
• Menyusun rencana program kerja
pendampingan
KKN Tematik Desa Membangun
pelaksanaan
80
yang disetujui oleh Pemerintahan
evaluasi
Desa.
pembangunan desa
• Fasilitasi
dalam
mengomunikasikan program kerja
KKN Tematik Desa Membangun

Keterangan

Seluruh
mahasiswa yang
terlibat
dalam
pelaksanaan
KKN (15 orang
mahasiswa)

Seluruh
mahasiswa yang
terlibat
dalam
pelaksanaan
KKN (15 orang
mahasiswa)
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kepada
masyarakat
mendapat dukungan.

3

4

• Identifikasi potensi ekonomi desa
bersama kader pemberdayaan dan
masyarakat;
Kegiatan
upaya • Sosialisasi pembentukan dan
inisiasi
pengelolaan lembaga ekonomi
meningkatkan
desa/ BUM Desa.
90
kehidupan
• Mengomunikasikan
potensi
masyarakat desa
pembentukan lembaga ekonomi
desa/ BUM Desa
• Sosialisi peningkatan ekonomi
masyarakat.
• Penyusunan laporan KKN
• Penyusunan dan pembuatan
Kegiatan
luaran Program KKN
pendokumentasian • Pembuatan dokumentasi kegiatan 30
pengetahuan
KKN (foto, video, materi
sosialisasi,
RKP
Desa,
PeraturanPeraturan Desa, dll)
Total

3.3.

untuk

300

Seluruh
mahasiswa yang
terlibat
dalam
pelaksanaan
KKN (15 orang
mahasiswa

Seluruh
mahasiswa yang
terlibat
dalam
pelaksanaan
KKN (15 orang
mahasiswa
15
orang
mahasiswa

Rencana Aksi Program
Dalam upaya menjaga keberlanjutan pelaksanaan program KKN tematik desa

membangun, terdapat beberapa perencanaan jangka panjang yang akan dilakukan. Pada
periode ini fokus kegiatan pada 3 hal yakni (1) Kegiatan pendampingan perencanaan
pembangunan desa; (2) Kegiatan pendampingan pelaksanaan evaluasi pembangunan desa; (3)
Kegiatan upaya inisiasi meningkatkan kehidupan masyarakat desa melalui pelatihan
pengelolaan potensi desa dan, 4) Kegiatan pendokumentasian pengetahuan.
Sedangkan untuk pelaksanaan KKN pada tahap selanjutnya (pada program KKN pada
periode berikutnya) yang harus dilakukan adalah pendampingan kader pemberdayaan
melakukan monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan desa dan mendampingi
pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program pembangunan desa.
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Pelaksanaan KKN dilaksanakan selama 50 hari terhitung mulai tanggal 15 September
– 04 November 2021. Tahapan pencapaian target hasil diuraikan menurut metode pelaksanaan
dengan beberapa modifikasi sesuai kondisi lapangan, dan selanjutnya secara detail diuraikan
sebagai berikut.
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BAB 4.
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Desa Ilodelunga
Desa Ilodulunga merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Anggrek
Kabupaten Gorontalo Utara dengan jumlah KK 602. Letak desa ini terletak dekat pesisir pantai,
sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya berada dibidang pertanian, sekitar 20%
lainnya bekerja sebagai nelayan pada musimnya 70% dan 10% sebagai penjual makanan.
Ilodulunga ini dikelilingi oleh Hutan Mangrove dan memiliki laut yang tidak jauh dari
pemukiman warga. Desa Ilodulunga juga memiliki karang taruna dan rema muda yang
sebagian besar masih duduk dibangku kuliah dan dibangku sekolah. Beberapa dari mereka
belum memiliki pekerjaan sehingga ini seharusnya menjadi tempat edukasi mahasiswa untuk
mengubah pola pikir mereka sehingga kedepan dapat lebih produktif.
Dengan apa yang telah kami sampaikan diawal bahwa Desa Ilodulunga memiliki
pekerjaan maksimal paling banyak menjadi nelayan karena lokasi pemukiman dekat dengan
pesisir pantai, bahkan bisa dilihat dari lokasinya saja Desa Ilodulunga khusunya dio dusun
pantai sangat cocok dijadikan tempat untuk membangun tempat pelelangan ikan.
Kuliah Kerja Nyata ini dimaksudkan untuk mengimplementasikan keilmuan dari pada
mahasiswa, mahasiswa akan lebih memahami bagaimana untuk berhadapan langsung dengan
masyarakat. Program inti yang kami lakukan di desa dimaksudkan untuk mengembangkan desa
melalui perubahan pola pikir dari masyarakat itu sendiri.

4.2 Rencana Aksi Program
Dalam penentuan program kerja mahasiswa KKN lodulunga mahasiswa KKN telah
melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah tentang program Desa. Dimana program kerja
yang diambil mahasiswa KKN disesuaikan dengan program desa yang telah terampung
kedalam RPJMdes. Kemudian program kerja mahasiswa KKN di sesuaikan pada bidangbidang yang ada dalam RPJMdes tersebut.
Dalam pelaksanaan tahapan program kerja KKN Tematik Desa Membangun
dilaksanakan dalam kurung waktu seperti ditunjukkan pada Tabel 4.1.
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Tabel 4.1 Pelaksanaan tahapan program kerja KKN Tematik Desa lodulunga tahun 2021
Program kerja
Pendapingan
Vaksinasi masyarakat
desa ilodelunga
Penyerahann Bantuan
Langsung Tunai
(BLT) Desa
ilodelunga.

Tujuan

Sasaran

Waktu
Pelaksanaan

Agar masyarakat
terhindar dari virus
Covid 19

Masyarakat desa
Ilodelunga

17- 28 September
2021

Membantu masyarakat
kurang mampu sesuai
program pemerintah

Masarakat desa
ilodelunga

22 September
2021

Renovasi Pal batas
dusun

Agar masyarakat mudah
mengetahui batas dusun
satu dengan dusun yang
lain

Masyarakat Desa
Slodulunga

hari (8-10 Oktober
2021)

Pembersihan
Lapangan Bersama
masyarakat dan
karangtaruna

Pelaksanaan lomba
olahraga dan pentas seni

Generasi muda
desa ilodelunga

19 Oktober 2021

Pembuatan tempat
sampah ini memberikan
dorongan kepada
masyarakat agar
menumbuh kan rasa
kesadaran akan
kebersihan

Mahasiswa KKN
Desa Ilodulunga,
24-25 September
Aparat, Pemuda
Oktober 2021
dan Masyarakat
Desa Ilodulunga

Pembuatan Tempat
Sampah

Pendataan dan
penginputan data
SDgs

Sosialisa PHBS

Untuk mengiudentifikasi
Masyarakat penerima
bantuan pemerintah
Mencegah Penyebaran
Bakteri Dan Virus Serta
Melindungi Diri Dari
Berbagai Macam Infeksi
Dan Penyakit Berbahaya

Minggu bersih

Membersihkan
lingkungan kantor desa
dan mesjid yang berada
di desa lodulunga

Penanaman Cemara

Membantu
menumbuhkan kesadaran
masyarakat untuk
menanam Pohon untuk
kesehatan lingkungan

Masyarakat
Desa Ilodulunga
Siswa sekolah
Dan Masyarakat
Umumdesa
Ilodelunga

26 oktober 2021

Masyarakat desa
lodulunga dan
Karangtaruna

Dilaksanakan
setiap Minggu
selama kegiatan
KKN berlangsung
terhitung pada
tanggal 26 sep, 324 Oktober , 2021

Masyarakat dan
apparat desa

26 oktober 2021
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Pekan olahraga dan
seni

Mengembangkan minat Generasi muda
dan bakat genersimuda desa ilodelunga
20 - 30 Oktober
desa ilodulunga
2021

4.3 Pembekalan Peserta
Pembekalan peserta atau coaching mahasiswa peserta KKN bertujuan untuk
memberikan pemahaman tentang tujuan dan manfaat dari kegiatan KKN. Penjelasan atas KKN
yang akan dilaksanakan yaitu berupa pemahaman konsep dasar kegiatan yang akan
dilaksanakan yang merupakan program inti dari kegiatan KKN sesuai dengan program yang
diusulkan. Pembekalan dilakukan pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 di Gedung
LPPM, Universitas Negeri Gorontalo.

Gambar Pemberian Materi Pembekalan Oleh Tim DPL

4.4. Pengantaran Mahasiswa ke Lokasi dan Penerimaan oleh Aparat Desa
Setelah proses pembekalan selesai, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Pengantaran
mahasiswa peserta ke lokasi KKN pada tanggal 15 September 2021, lokasi yang menjadi titik
kumpul yaitu lapangan parkir LPPM dan akan menuju ke Lokasi Desa Ilodelunga Kecamatan
Aanggrek Kabupaten Gorontalo utara dengan menggunakan beberapa angkutan antar kota.
Setelah tiba dilokasi KKN, langsung disambut oleh kepala desa bersama aparat desa. Kepala
desa memberikan dukungan sepenuhnya akan pelaksanaan kegiatan, menjelaskan kondisi dan
potensi desa, kondisi masyarakat desa serta memberikan motivasi kepada peserta KKN agar
tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan pengabdian di desa.
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Gambar Penerimaan Mahasiswa dilokasi KKN Desa Ilodelunga

Gambar Penerimaan Oleh Aparat Desa Iklodelunga

Gambar Penerimaan oleh Apratur Desa Ilodelunga

4.5. Program KKN Desa Membangun
4.5.1 Perkenalan dan sosialisai KKN Desa Membangun
Kegiatan sosialisasi KKN dilaksanakan bertujuan untuk memperkenalkan mahasiswa
KKN yang ada di Desa.

Gambar Perkenalan dan sosialisasi desa membangun
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a. Pendampingan Vaksinasi Msyarakat Desa Ilodelunga
Pelaksanaan vaksinansi merupakan program utama dari desa sehingga
mahasiswa turun langsung untuk melaksanakan vaksin baik membantu dari pendataan
orang yang sudah di vaksin maupun belum di vaksin sampai turut mwmbantu pelayan
Kesehatan dalam menyiapkan berkas pelaksanaan vaksin.

Gambar Pendampingan Vaksin Kemasyarakat Desa Ilodelunga

b. Penyerahann Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa ilodelunga.
Penyerahan BLT bagi masyarakat kurang mampu adalah program pemerintah
pusat, dalam rangka membantu masyarakat miskin terdampak pandemi Covid-19
terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan warga masyarakat.desa Ilodelunga

Gambar Penyerahan bantuan BLT ke masyarakat Ilodelunga
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c. Renovasi Pal batas dusun di desa Ilodelunga.
Untuk memperjelas batas wilayah antar desa serta sebagai penanda bagi
pengendara kendaraan bermotor bahwa mereka sudah memasuki kawasan Desa
Ilodelunga

Gambar Pekerjaan Renovasi pal Batas antara Dusun

d. Pembersihan Lapangan Bersama Masyarakat dan Karangtaruna.
Bersih-bersih lapangan ini merupakan inisiatif dari para mahasiswa KKN
Bersama pemerintah desa ilodelunga dan karangtaruna dibantu oleh masyarakat desa
ilodelunga. Kerja bakti yang dilakukan masyarakat ini sebagai bentuk melestarikan
budaya kegotong royongan agar tidak hilang masyarakat. Pemuda dan masyarakat
terlihat sangat berantusias dalam kerja bakti membersihkan lapangan desa tersebut,
mereka saling bahu-membahu dalam membersihkan lapangan desa ini. karena sebagian
besar aktivitas olahraga masyarakat dilaksanakan disini, mereka sadar bahwa mereka
lah yang harus merawatnya.

Gambar Pembersihan Lapangan Bersama masyarakat dan
karangtaruna
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e. Pembuatan Tempat Sampah
Kebersihan merupakan upaya

manusia untuk

memelihara diri dan

lingkungannya dari segala yang kotor. Dalam rangka mewujudkan dan melestarikan
kehidupan yang sehat dan nyaman, kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya
kesehatan. Sehat adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kenyamanan dan
kebahagiaan. Sampah merupakan masalah bagi warga maupun pemerintah, karena
sampah dapat menimbulkan berbagai macam masalah. Sampah dapat bersumber dari
manapun baik dari produk industri, rumah tangga, maupun dari lingkungan sendiri.
Berdasarkan investigasi yang telah kami lakukan, melihat banyaknya sampah yang
berserakan sehingga kami mempunyai ide untuk membuat program pembuatan dan
penempatan tong sampah agar masyarakat dapat membuang sampah pada
tempatnya.terlebuh dari itu desa ilodelunga merupakan desa yang terletak di pesisir
pantai, jika sampah sampah ini tidak dibuang pada tempatnya, di hawatirkan akan
mencemari laut sekitar desa tersebut.
Dalam program kerja ini, mahasiswa KKN membuat tempat sampah organik
dan non organik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mebuang sampah
pada tempatnya. Selain itu memudahkkan masyarakat untuk membuang sampah dan
warga dapat memilah sampah dengan mudah.

Gambar Pembuatan Tempat Sampah

f. Pendataan dan penginputan data SDgs
SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan
kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli
lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan
Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan. Dalam bahasa kerennya Sustainable Development
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Maksud pendataan SDGs
pembangunan

desa

dan

Desa adalah untuk mengimplementasikan

pemberdayaan

masyarakat

berbasis

data.

Hasil pendataan ini digunakan untuk melihat kegiatan pembangunan yang sudah
dilaksanakan serta dijadikan sebagai dasar untuk membuat kebijakan baik tingkat desa
maupun tingkat pusat.

Gambar Pendataan SDGS Desa Ilodelunga1

g. Sosialisa Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Tujuan utama dari gerakan PHBS adalah meningkatkan kualitas kesehatan
melalui proses penyadartahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu – individu
dalam menjalani perilaku kehidupan sehari – hari yang bersih dan sehat. Manfaat PHBS
yang paling utama adalah terciptanya masyarakat yang sadar kesehatan dan memiliki
bekal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga
kebersihan dan memenuhi standar kesehatan.
Tim dinas Kesehatan kabupaten Gorontalo utara di damping apparat desa dan
kami mahasiswa KKN desa ilodelungga Bersama sama melakukan sosialisasi
dibeberapa sekolah yang berada di desa ilodenga. Sosialisasi tersebut dilaksanakan saat
jam sekolah dan meminta waktu kepada kepala sekolah.

Gambar Sosialisasi PHBS desa Ilodeunga
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h. Penanaman Pohon Cemara
Tujuan dari program kerja penanaman pohon sendiri dilakukan sebagai bentuk
kepedulian

masyarakat

terhadap

lingkungan.

Dengan

melakukan penanaman

pohon dapat kembali melestarikan alam maupun lingkungan sekitar khususnya di Desa
Ilodelunga. Ini sesuai dengan kondisi yang ada di desa ilodeunga, dimana banyak lahan
warga yang tidak ditanami. Semoga kegiatan ini dapat menambah semangat warga
untuk turut menanam tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat dalam mengurangi dampak
negatif kerusakan lingkungan.

Gambar Penanaman Pohon Cemara

i. Pekan Olahraga dan Kesenian
Tujuan diadakannya kegiatan ini selain sebagai program kerja dari mahasiswa
KKN Universitas Negeri Gorontalo

juga sebagai Wadah untuk membangun

silaturahmi antar masyarakat, serta untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam
bidang olahraga, seni maupun keagamaan di desa Ilodelunga. kegiatan yang
mengangkat tema “Menjadikan Olahraga sebagai Pemersatu Warga Desa Ilodelunga
tersebut, dapat menjadi ajang silaturahmi antara warga desa.

Gambar Pekan Olahraga Dan Kesenian Desa Ilodelunga.
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Gambar Pekan Olahraga dan Kesenian

J. Minggu Bersih Desa ilodelunga.
Lingkungan yang bersih merupakan dambaan bagi setiap orang. Jika lingkungan bersih,
maka hidup pun akan sehat. Jika kita hidup sehat, maka kita akan nyaman dalam beribadah.
Keadaan di Desa Ilodelunga masih ada beberapa tempat yang lingkungannya masih kotor.
tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah agar lingkungan di Desa
Ilodelunga bersih, dan nyaman sehingga tidak menimbulkan penyakit-penyakit. Sebelum
melaksanakan kegiatan minggu bersih, terlebih dahulu melakukan observasi disekitar
lingkungan masyarakat. Kegiatan tersebut terlaksana karena adanya dukungan dari seluruh
warga Desa ilodelunga

Gambar Minggu Bersih Bersama karangtaruna dan masyarakat desa ilodelunga
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BAB 5.
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Dari rangkaian proses kegiatan KKN Tahap 2 UNG 2021 dengan program
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Membangun dan Mendorong Pemerintah Desa,
Masyarakat Serta Karang Taruna Dalam Mengeluarkan Ide-ide Program Inovasi Desa (PID)
Yang Berkualitas Untuk Desa Ilodulunga Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara
yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa semua kegiatan berjalan dengan baik dan
lancar. Mahasiswa mampu dan bersungguh-sungguh dalam menghadapi dunia sosial dan
mengabdi kepada masyarakat secara nyata, sehingga kedepannya mampu menyelesaikan
masalah dalam kehidupan sehar-hari dengan segala ilmu dan pengalaman yang dimiliki.
Mahasiswa juga mampu memberikan sumbangan berupa pikiran, pembaharuan, pembinaan,
dan mentransfer ilmu yang diperoleh dibangku kuliah kepada masyarakat. Masyarakat Desa
juga sangat terbuka dan mendukung penuh pelaksanaan program KKN yang diharapkan
mampu merubah pola pikir masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri, tertib, bersih dan
membina kedisplinan dalam etos kerja dan gotong royong.

5.2 Saran
1. Perlunya keberlanjutan hasil program KKN tersebut dalam hal pembinaan formal maupun
non formal untuk kemajuan Desa yang pada dasarnya membutuhkan bimbingan untuk
dikembangkan secara lebih.
2. Kepada Pemerintah Desa
a. Memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan yang dapat
meningkatkan perekonomian desa.
b. Tetap menjaga lingkungan sekitar dan melakukan PHBS agar terhindar dari berbagai
macam penyakit dan yang terlebih lagi terhindar dari Covid-19.

Lampiran 1

Lampiran 2 Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul yang telah ditandatangani
BIODATA KETUA PENGABDIAN
1. Identitas Diri

2.
3.
4.
5.
6.

Nama Lengkap
(dengan gelar)
Jenis Kelamin
Jabatan Fungsional
NIP
NIDN
Tempat dan Tanggal Lahir

7.

Alamat Rumah

8.

Nomor Telepon/Faks/HP

9.

Alamat Kantor

10.
11.

Nomor Telepon/Faks
Alamat email
Lulusan yang Telah
dihasilkan

1.

12.

13.

Mata Kuliah yang Diampu

Buyung Rahmad Machmoed.,ST.,M.Eng
Laki-laki
Lektor
197610192006041001
0019107609
Gorontalo, 19 Okt 1976
Jl. Bone Kel, Molosifat U Kec. Sipatana
Kota Gorontalo – 96134
+6285256396999
Jln. Jenderal Sudirman No. 6
Kota Gorontalo
0435-821125 / 0435-821752
buyungmachmoed@ung.ac.id
S1= 10 orang
a. Elemen Mesin
b. Teknik Pengelasan
c. Material Teknik

Lampiran 3:
Link Youtube Malam pentas kesenian Desa Ilodelunga kecamatan anggrek Kabupaten Goronbtalo Utara
Link. : https://www.youtube.com/watch?v=fWpJvHH6jBo&t=186s
Link : https://www.youtube.com/watch?v=CFVoPa59gaU

Lampiran 4 Media oneline local
Link : https://hulondalo.medgo.id/6683-2/

Lampiran 5
Penggunaan Anggaran

No

Kuwitansi No

Tanggal

1

2

3

Komponen pembiayaan

Vol

Satuan
Vol

Biaya (Rp)

Jumlah Biaya(Rp)

4

5

6

7

8

Saldo Akhir (Rp)
9

Penerimaan dana Tahap Pertama 70% X Rp 12.500

Rp

Penerimaan dana Tahap Kedua 30% X Rp 12.500

Rp

3.750.000

Total Dana Yang diTerima (100%)

Rp

12.500.000

1

1

14/09/21

2

2

03/09/21

Transportasi Pengantaran dari UNG ke Lokasi KKN Desa
Ilodelunga
Pembelian ID Card Peserta KKN tematik 2021

3

3

03/09/21

4

4

03/09/21

5

5

03/09/21

6

6

14/09/21

7

7

8

8

8.750.000

15

Orang

Rp

100.000

Rp

1.500.000

Rp

11.000.000

15

Orang

Rp

5.000

Rp

75.000

Rp

10.925.000

Pembelian Spanduk Posko KKN

1

Lembar

Rp

125.000

Rp

125.000

Rp

10.800.000

Asuransi Peserta KKN

15

Orang

Rp

20.000

Rp

300.000

Rp

10.500.000

15

Orang

Rp

100.000

Rp

1.500.000

Rp

9.000.000

2

Orang

Rp

650.000

Rp

1.300.000

Rp

7.700.000

14/09/21

Pembelian Kaos mahasiswa KKN Tematik 2021
Transportasi DPL Pengantaran Dari Kampus UNG ke Lokasi
KKN (pp)
Bantuan Dana Program Kerja Tahap 1

1

Paket

Rp

1.000.000

Rp

1.000.000

Rp

6.700.000

14/09/21

Bantuan Dana Konsumsi Tahap 1

1

Paket

Rp

500.000

Rp

500.000

Rp

6.200.000

9

9

14/10/21

Bantuan Dana Program Kerja Tahap II

1

Paket

Rp

1.000.000

Rp

1.000.000

Rp

5.200.000

10

10

14/10/21

1

Paket

Rp

500.000

Rp

500.000

Rp

4.700.000

11

11

14/10/21

2

Orang

Rp

650.000

Rp

1.300.000

Rp

3.400.000

12

12

03/11/21

15

Orang

Rp

100.000

Rp

1.500.000

Rp

1.900.000

13

13

03/11/21

Bantuan Dana Konsumsi Tahap II
Transportasi DPL Monitoring Kegiatan Dari Kampus UNG ke
Lokasi KKN (pp)
Transportasi Penarikan dari Lokasi KKN Desa Ilodelunga ke
UNG
Transportasi DPL Penarikan Dari Lokasi KKN ke UNG (pp)

2

Orang

Rp

650.000

Rp

1.300.000

Rp

600.000

14

14

1

Kegiatan

Rp

600.000

Rp

600.000

Rp

-

Rp

12.500.000

Penyusunan Laporan dan Piblikasi

Total dana pengeluaran pengabdian KKN Tematik 2021 Dana dipergunakan 100%

