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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh.
Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan kuliah kerja nyata
(KKN) di Desa Mustika, dan Tenilo Kecamatan Paguyaman,Kabupaten Boalemo dengan
lancar dan baik. Dengan selesainya laporan KKN ini, diharapkan dapat digunakan sebagai
bahan pertimbangan dalam pemberian nilai mata kuliah KKN.
Laporan KKN ini berisi bab I, bab II dan bab III. Pada bab I berisi pendahuluan yang di
dalamnya terdapat latar belakang, Target dan tujuan. Pada bab II berisi pelaksanaan kegiatan
KKN meliputi Hasil Observasi Lapangan, Uraian Program Kerja, Hasil Pelaksanaan Program,
Dan Program Tambahan jika ada. Pada bab III berisi Penutup yang meliputi Kesimpulan Dan
Saran. Laporan ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk kelulusan program S1
pada Universitas Negeri Gorontalo ( UNG ).
Dalam penyelesaian penulisan ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dariberbagai pihak.
Sehingga dalam hal ini penulis mengucapkan terimakasih yangsebesar–besarnya kepada :
1. Allah SWT, yang telah memberi nikmat dan hidayahNya,
2. Kedua orang tua yang selalu memberi doa dan motivasi,
3. Dr. Ir. Eduart Wolok, ST, MT. selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo,
4. Mattoasi, S.Pd., S.E., M.Si Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL),
5. Ibunda Salma Yusuf, selaku Kepala Desa Mustika yang telah menerima mahasiswa
peserta KKN dengan baik,
6. Bpk. Rustam Halip selaku Sekretaris Desa Mustika yang telah memberikan sarana dan
prasarana kepada mahasiswa dalam menjalankan KKN,
7. Wardoyo selaku tuan rumah yang telah menyediakan rumah tinggal untuk posko
selama kegiatan KKN berlangsung,
8. Warga Desa Mustika yang menerima mahasiswa KKN dengan tangan terbuka,
9. Tokoh masyarakat serta kelompok masyarakat Desa Mustika yang ikut membantu
mahasiswa KKN mengembangkan potensi di Desa Mustika,
10. Kepala SDN 25 Paguyaman yang sudahbbersedia memberi izin mengajar untuk
pelaksanaan KKN,
11. Peserta Didik SDN 25 Paguyaman yang menjadi anak didik mahasiswa KKN dengan
baik,

iii

12. Dan seluruh pihak-pihak terkait yang telah berkontribusi dalam kegiatan KKN yang
belum disebutkan.
13. Hamzah A. Muda selaku Kepala Desa Tenilo yang telah menerima mahasiswa peserta
KKN dengan baik,
14. Ratna Tina selaku tuan rumah yang telah menyediakan rumah tinggal untuk posko
selama kegiatan KKN berlangsung,
15. Warga Desa Tenilo yang menerima mahasiswa KKN dengan tangan terbuka,
16. Tokoh masyarakat serta kelompok masyarakat Desa Tenilo yang ikut membantu
mahasiswa KKN mengembangkan potensi, minat dan bakat di Desa Tenilo,
17. Kepala SD, yang sudah bersedia memberi izin mengajar untuk pelaksanaan KKN,
18. Peserta didik SD yang menjadi anak didik mahasiswa KKN dengan baik,
19. Dan seluruh pihak – pihak terkait yang berkontribusi dalam kegiatan KKN yang
belum disebutkan.
Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan serta budi baik yang selama ini
diberikan. Dalam penyusunan laporan ini, tentunya tak luput dari kekurangankekurangan, Semoga laporan ini dapat dijadikan evaluasi untuk selanjutnya dan dapat
memberikan manfaat bagi elemen pendidikan, amin yarobbal a’lamin. Demikian yang
dapat penulis sampaikan.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Gorontalo, November 2021
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pengabdian mahasiswa terhadap
masyarakat dan merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan
diadakannya KKN, diharapkan seorang mahasiswa semakin matang dengan disiplin
keilmuannya. KKN juga berupaya mewujudkan pendidikan yang lebih efektif yaitu
pendidikan yang langsung dialami oleh mahasiswa. Jadi tidak hanya sekadar materi tetapi
yang lebih penting adalah aplikasi dari teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah
yang harus diterapkan dalam lingkungan masyarakat karena terkadang teori-teori yang
telah didapat di bangku kuliah tidak sama dengan kenyataan yang ada di lingkungan
masyarakat.
Pembangunan desa di Indonesia hingga saat ini mendapatkan perhatian khusus dari
pemerintah. Bentuk keseriusan pemerintah dalam pembangunan desa salah satunya
melalui dana desa yang diberikan kepada setiap desa. Dalam pengelolaan dana desa
membutuhkan berbagai data terkait kependudukan, kelembagaan, dan karakteristik
spesifik desa dalam pengelolaan dana guna menunjang proses perencanaan pembangunan
desa. Data desa digunakan dalam proses analisis dan penyusunan program dalam
merencanakan pembangunan desa agar pembangunan tersebut dapat diterima dan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat. Pentingnya data desa dalam proses perencanaan
pembangunan desa membuat pemerintah desa harus berusaha untuk menyediakan data
terkait karakteristik spesifik desanya. Hal itu dapat diwujudkan dalam bentuk profil desa.
Pada masa sekarang ini pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan terkait
otonomi daerah yang berimbas pada otonomi di daerah pedesaan. Desa Tenilo dan Desa
Mustika merupakan desa yang berada di Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo,
dimana ketersediaan data terkait desa masih terbatas. Hal ini disebabkan terbatasnya
SDM dan sarana prasarana yang tersedia, sehingga diperlukan penyusunan laporan
keuangan sebagai upaya pembaharuan data desa untuk mengembangkan potensi desa
khususnya keberadaan UMKM di desa, dan sekaligus dapat memahami permasalahan
dalam pengelolaan UMKM termasuk penyusunan laporan keuangan secara langsung
maupun tidak langsung. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah untuk
meningkatkan kreatifititas masyarakat dalam menyusun laporan keuangan guna
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mengembangkan potensi desa. Metode pelaksanaan yang digunakan yaitu koordinasi,
pengumpulan data, kompilasi data, olah data, dan penyusunan laporan keuangan.
Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang dihasilkan dari profil desa yang meliputi
gambaran umum serta potensi dan permasalahan desa. Potensi desa tersebut diantaranya
mulai dari banyak tersebarnya lahan perkebunan tebu, lahan perkebunan jagung, lahan
persawahan, juga banyaknya tersebar ternak sapi yang ada di Desa Mustika. Harapan
setelah dilakukannya program pengabdian ini, para peserta dapat memiliki pengetahuan
dan wawasan dalam pengolahan dan penginputan data dan menambah kreativitas dalam
menganalisis potensi desa sehingga bisa menjadikan desa yang lebih baik.
Menurut Standar Akuntasi Keuangan (SAK). Laporan keuangan adalah bagian dari
proses pelaporan yang lengkap untuk menyajikan kinerja keuangan pada suatu titik
waktu. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggung jawaban manajemen atas
penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan selain
menyajikan posisi keuangan juga menunjukkan hasil pertanggung jawaban manajemen
dan penggunaan sumber daya yang dipercayakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa laporan
keuangan adalah hasil dari suatu proses pencatatan keuangan yang menyajikan posisi
keuangan secara lengkap dan menjawab kebutuhan umum para pemakainya.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan mitra pelaku UMKM yang
dilakukan oleh Manopo, W. S Dkk pada februari 2018, dapat disimpulkan bahwa
manajemen keungan sangatlah penting untuk pelaku usaha ataupun wirausaha lainnya,
tetapi masih banyak kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Salahj satunya adalah
kurangnya kepedulian dari mitra untuk belajar secara individu bagaimana cara menyusun
laporan keuangan dengan baik. Hal ini juga ikut menyebabkan rendahnya sualitas sumber
daya manusia pelaku UMKM dalam pengelola keuangan usahanya sendiri yang berakibat
pada tidak berkembangnya usaha yang dimiliki pemilik usaha tersebut.
1.2 Manfaat pelaksanaan program
Adapun manfaat dari pelaksanaan program kerja inti yaitu :
1. Membantu pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar
Akumtasi Keuangan (SAK).
2. Membantu Desa dalam mengembangkan potensi desa melalui UMKM.
3. Memberikan

Pengalaman

serta

Pengetahuan

terhadap

Mahasiswa

terkait

penyusunan laporan keuangan.
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1.3 Tujuan
Dalam melakukan Kuliah Kerja Nyata maka tujuan kegiatan yang akan diperoleh
adalah:
1. Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar melalui keterlibatan dalam
masyakarat yang secara langsung menemukan, merumuskan, memecahkan dan
menanggulangi permasalahan yang berada di lapangan.
2. Mahasiswa dapat memberikan pemikiran berdasarkan ilmu, teknologi dan seni
dalam upaya menumbuhkan, mempercepat gerak, serta mempersiapkan kader
pembangunan di masa depan.
3. Agar perguruan tinggi dapat mencetak sarjana pengisi teknologi struktur dalam
masyarakat yang lebih menghayati kondisi gerak dan permasalahan yang
kompleks yang dihadapi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dengan
demikian, output yang dihasilkan oleh perguruan tinggi secara relatif menjadi siap
pakai dan terlatih dalam menanggulangi permasalahan pembangunan.
4. Meningkatkan hubungan antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah,
instasi terkait dan masyarakat sehingga perguruan tinggi dapat lebih berperan dan
menyesuaikan pendidikan serta penelitiannya dengan tuntutan realistis dari
masyarakat yang sedang membangun.
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BAB II
TARGET DAN LUARAN
2.1 Target
Target yang diharapkan dalam Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan UMKM ini
adalah dapat meningkatkan kreatifitas masyarakat khususnya pelaku UMKM di Desa
Mustika dan Tenilo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.
2.2 Luaran
Luaran dari kegiatan ini adalah:
1.

Peningkatan pemahaman potensi pendapatan yang diperoleh dari hasil UMKM

2.

Peningkatan pemahaman tentang pengendalian keuangan

3.

Peningkatan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan laporan keuangan
UMKM
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BAB III
METODE PELAKSANAAN
3.1 Persiapan dan Pembekalan
Persiapan dan Pembekalan dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan kelompok
sasaran.
1. Persiapan administrasi
Pelaksanaan kegiatan KKN Tematik UNG Tahun 2021 ini dimulai dari pemrograman
mata kuliah KKN pada KRS Online. Persyaratan lengkap bagi mahasiswa yang akan
terlibat dalam pelaksanaan KKN Tematik UNG Tahun 2021 sebagai berikut:
a. Calon peserta telah menyelesaikan 100 SKS, baik kependidikan maupun
nonkependidikan yang telah diatur secara otomatis melalui pengaturan
pengambilan matakuliah KKN di Sistem Informasi Akademik UNG
b. Calon peserta harus memprogram KKN melalui KRS pada tahun berjalan.
c. Mekanisme pendaftaran peserta KKN pengabdian dengan alur sebagai berikut :
1) Mahasiswa wajib memprogramkan dan menginput mata kuliah KKN secara
online.
2) Mahasiswa wajib mengisi biodata online melalui http:/lpm.ung.ac.id
3) Biodata mahasiswa diprint-out, kemudian dimasukkan ke LPPM (dengan
melengkapi berkas pada poin dibawah ini) untuk di validasi.
4) Setelah dinyatakan valid, mahasiswa diberi pengantar untuk membayar biaya
pendaftaran KKN pengabdian di Bank.
5) Bukti (slip) asli pembayaran pendaftaran KKN dimasukkan ke LPPM.
6) Pada saat pendaftaran calon peserta melengkapi berkas sebagai berikut :


Mengisi biodata sebagai peserta KKN tahun 2021



Surat keterangan berbadan sehat dari dokter



Surat keterangan sudah divaksin



Memasukkan pas photo warna 2x3 cm (1 lembar)



Memasukkan copyan slip pembayaran KKN



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.

2. Persiapan waktu
Mengingat waktu pelaksanaan KKN Tematik UNG Tahun 2021 ini dilaksanakan
bersamaan dengan kegiatan perkuliahan sedangkan jangka waktu pelaksanaan selama
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lebih dari satu bulan atau 50 hari. Dengan demikian frekuensi kegiatan yang dilakukan
adalah 37 hari.
3. Persiapan pengetahuan dan keterampilan
Mahasiswa yang terpilih dalam program pengabdian KKN tematik tahun 2021 ini
adalah mahasiswa yang berasal dari beberapa fakultas (multi faculty) di Universitas
Neger Gorontalo yakni fakultas Ekonomi, ilmu pendidikan, ilmu social, dan teknik,
sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan potensi desa yang mengacu pada prodeskel
dapat terlaksana dengan baik karena pengelolaan tersebut dapat dikerjakan dengan
pendekatan kualitatif sehingga dalam pengisian data-data potensi desa/profil desa
tidak

mengalami

suatu

kesulitan

dikalangan

masyarakat

khususnya

masyarakat/pemerintah Desa Mustika Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.
4. Persiapan sarana dan prasarana
Bersama-sama dengan dosen pembimbing lapangan menyiapkan tempat
Persiapan oleh dosen pembimbing lapangan meliput :
1. Persiapan administrasi
Proses Pelaksanaan kegiatan KKN Tematik UNG Tahun 2021 ini dari sisi dosen
pembimbing dimulai dari pengusulan proposal pengabdian KKN Kemaritiman
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
LPPM.
2. Persiapan pengetahuan dan keterampilan
Dosen pelaksana kegiatan KKN Tematik UNG Tahun 2021 ini berasal dari dosen
jurusan Akuntansi bidang keilmuan Akuntansi
3. Persiapan sarana dan prasarana
Bersama-sama dengan mahasiswa peserta KKN Tematik UNG Tahun 2021
menyiapkan administrasi terkait pembentukan kelompok.
3.2 Uraian Program KKN Tematik UNG Tahun 2021
Hasil observasi yang didapatkan di lapangan oleh mahasiswa yaitu ada beberapa poin:
1). Pekerjaan masyarakat desa mustika mayoritas adalah petani, 2) SPAL di desa
Mustika masih sangat kurang sehingga air tergenang di lingkungan rumah masyarakat,
3) Ketika musim hujan di dusun Bulumbu Barat sebagian besar rumah masyarakat
tergenang banjir, 4) Jalan yang berada di dusun bulumbu barat atas belum teraspal
(kerikil), 5) Lampu jalan yang masih kurang. Sementara hasil observasi yang
dilakukan oleh Desa Tenilo merupakan desa yang masyarakatnya kurang menyadari
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pentingnya vaksinasi Covid-19 demi memutuskan rantai penularan virus buktinya
masih banyak warga desa Tenilo yang belum tervaksinasi. Setelah mahasiswa KKN
Desa Tenilo melakukan Sosialisasi akan pentingnya vaksinasi, banyak warga yang
tergerak hatinya untuk melakukan vaksinasi demi kekebalan tubuh mereka dan yang
dulunya vaksinasi yang berlokasi di Aula Kantor Desa Tenilo kurang dari 10 peserta
menjadi lebih dari 200 peserta yang artinya perjuangan mahasiswa KKN Desa Tenilo
untuk memberikan Sosialisasi akan pentingnya vaksinasi berhasil.
Berdasarkan observasi

desa Mustika menjadi sasaran pendampingan

mahasiswa peserta KKN Tematik UNG Tahun 2021 yakni Desa Mustika Kecamatan
Paguyaman Kabupaten Boalemo. Alasannya dijadikan Desa Msutika Kecamatan
Paguyaman Kabupaten Boalemo ini sebagai sasaran program karena di desa tersebut
masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya pengelolaan laporan keuangan
UMKM. Sehingganya diperlukannya pendampingan dan pelatihan penyusunan
laporan keuangan.
Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan yang lengkap untuk
menyajikan kinerja keuangan pada suatu titik waktu. Laporan keuangan juga
menunjukkan hasil pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya
yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan selain menyajikan posisi
keuangan juga menunjukkan hasil pertanggung jawaban manajemen dan penggunaan
sumber daya yang dipercayakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan
adalah hasil dari suatu proses pencatatan keuangan yang menyajikan posisi keuangan
secara lengkap dan menjawab kebutuhan umum para pemakainya.
Adapun langkah operasional dalam pelaksanaan kegiatan adalah:
a. Persiapan pelatihan
Mahasiswa KKN mempersiapkan materi yang akan diberikan dalam kegiatan
pelatihan dan juga berkoordinasi dengan pelaku UMKM untuk mempermudah
pelaksanaan pelatihan.
b. Tanggapan peserta pelatihan terhadap materi
Tahap ini merupakan tahap oleh peserta dalam memberikan tanggapan dan
dievaluasi.
c. Tanggapan peserta terhadap pelatihan
Tahapan ini merupakan tahapan interaski peserta dan pemateri secara aktif.
d. Tanggapan peserta terhadap kegiatan
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Langkah terakhir yang dilakukan yaitu mengevaluasi materi yang disajikan.
3.3 Rencana Pelaksanaan Program
Rencana keberlanjutan program KKN Tematik Desa Membangun UNG tahun
2021 dan ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Melakukan evaluasi kegiatan yang melibatkan pelaku UMKM dalam Menyusun
program lanjutan bersama mahasiswa berdasarkan pada kegiatan pelatihan.
2. Rencana keberlanjutan diarahkan pada tujuan utama yaitu penyusunan laporan
keuangan UMKM.
1) Uraian Program Kerja Desa Mustika dan Tenilo
Untuk program kerja yang kami laksanakan di Desa Mustika dan Tenilo adalah
Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Bagi Pelaku UMKM.
Masalah

Program

Tujuan

Manfaat

Sasaran

Kerja
Kurangya

Pelatihan

Waktu

Penanggun

SDGS

Pelaksanaan

g Jawab

Memudahk Pelaku

Pemberd Sabtu,

pemahamn pelaku Penyusun kan

an pelaku UMKM

ayaan

September

UMKM

UMKM

UMKM

2021

tentang an

Meningkat

Goals

pemahama

pentingnya

Laporan

n

penyusunan

Keuanag

pengelolaa

laporan
UMKM.

keuangan n

n

dan dalam
mengelola

laporan h

keuangan

24 Seluruh

-

mahasiswa
2 KKN.

November
2021.

laporan

keuangan.

UMKM.
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BAB IV
KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI
Kelayakan Perguruan Tinggi Pengusul (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Negeri Gorontalo). Kegiatan Pengabdian Masyarakat merupakan kewajiban dari
para Dosen yang diatur dalam tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selang beberapa tahun
terakhir kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri
Gorontalo (LPPM-UNG) antara lain Program Pengabdian yang diselenggrakan Litibmas
Dikti, Kuliah Kerja Propesi, Pengabdian Masyarakat mandiri. Kesemuanya secara rutin
diikuti Dosen baik pemula maupun Dosen yang sudah berpengalaman.
Pengabdian KKN Tematik UNG Tahun 2021 yang dicapai oleh LPPM UNG dalam
jangka panjang yang merupakan suatu tahap program KKN Tematik UNG untuk
pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Peningkatan
melalui sektor usaha ini dapat memberikan kontribusi penghasilan yang dapat menunjang
kebutuhan rumah tangga dan ekonomi desa.
LPPM UNG berperan aktif dalam

memotivasi, mengembangkan dan membina

kegiatan pengabdian dosen dan mahasiswa pada masyarakat. LPPM UNG memberikan
pelatihan-pelatihan dan klinik proposal yang membantu menghasilkan usulan kegiatan
pegabdian yang lebih baik dan berkualitas. LPPM UNG juga melakukan monitoring dan
evalusi internal untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat di lingkungan kampus UNG.
LPPM UNG juga membuat jurnal Buletin Sibermas LPPM untuk menjadi wadah
menyebarluaskan hasil-hasil pengabdian.
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BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1 Gambaran Desa
Desa Mustika dan Tenilo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo merupakan
desa yang memiliki mata pencaharian yang cukup beragam, diantaranya meliputi bidang
pertanian, perkantoran, dan perusahaan. Oleh karena itu perekonomian di kedua desa
terbilang cukup. Kemudian desa Mustika dan Tenilo mempunyai sarana dan prasarana
yang cukup memadai, meskipun masih dalam tahapan pembangunan dan perbaikan,
diantaranya perbaikan aliran irigasi . Akan tetapi kondisi jalan di desa tersebut masih
banyak yang harus di perbaiki. Desa Mustika terdapat 3 dusun, yaitu dusun bulumbu
timur, dusun bulumbu tengah, dan dusun bulumbu barat. Sampai dengan sekarang Desa
Mustika dan Tenilo merupakan desa yang sedang dalam tahapan berkembang. Tahapan
perkembangan ini bisa dilihat dari berbagai potensi desa yang ada di Desa. Potensi desa
tersebut diantaranya mulai dari banyak tersebarnya lahan perkebunan tebu, lahan
perkebunan jagung, lahan persawahan, juga banyaknya tersebar ternak sapi yang ada di
desa.
Dilihat dari status ekonomi, masyarakat Desa Mustika dan Tenilo pada umumnya
mempunyai mata pencaharian pokok sebagai petani dan sebagian lagi bekerja sebagai
PNS, Pegawai Pabrik, Ibu Rumah Tangga, dan Pedagang. Kondisi perumahan warga
sebagian besar sudah menggunakan dinding tembok, ada juga yang masih menggunakan
dinding kayu. Diliat dari bidang pendidikan, di Desa Mutstika ini memiliki sarana dan
prasarana pendidikan berupa gedung SD dan juga memiliki tempat ibadah berupa masjid,
TPA, bumdes, serta 1 gedung kantor Desa. Kondisi jalan di Desa Mustika tersebut sudah
beraspal dan sebagian lainnya masih jalan sirtu dan jalan tanah yaitu berupa jalan setapak.
Fasilitas prasarana penerangan sudah mengunakan listrik dari PLN. Sebagian besar warga
sudah menggunakan sumber air bersih yang berasal dari PAM, ada juga yang
menggunakan tangki air bersih dan masih ada sebagian warga yang menggunakan sumur.
Sejalan dengan itu Desa Tenilo memiliki potensi yang baik dalam pendidikan,
pangan, parawisata, serta sosial Budaya. Hal ini didukung dengan ditemukannya beberapa
sekolah seperti Sekolah Dasar yang hampir seluruh siswanya merupakan putra dan putri
asli desa tenilo, selain itu dalam bidang pangan penduduk desa Tenilo di dominasi oleh
mata pencaharian sebagai petani dan pengusaha Batu bata. Sumber Daya Manusia di Desa
Tenilo berpotensi baik untuk dikembangkan, tidak hanya itu Desa Tenilo juga dapat
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dijadikan sebagai tempat eduwisata dengan spot-spot menarik disetiap sudutnya,
pemandangan tak biasa dari pesona batu hitam juga menjadi Icon tersendiri bagi desa
yang terdiri atas 5 dusun yang terletak di sepanjang jalan Trans Sulawesi yang merupakan
hasil pemekaran desa Wonggahu ini.
5.2 Hasil dan Pembahasan
A. Tahapan Pelaksanaan Program
a. Persiapan pelatihan
Mahasiswa KKN mempersiapkan materi yang akan diberikan dalam kegiatan
pelatihan dan juga berkoordinasi dengan pelaku UMKM untuk mempermudah
pelaksanaan pelatihan.
b. Tanggapan peserta pelatihan terhadap materi
Tahap ini merupakan tahap oleh peserta dalam memberikan tanggapan dan
dievaluasi.
c. Tanggapan peserta terhadap pelatihan
Tahapan ini merupakan tahapan interaski peserta dan pemateri secara aktif.
d. Tanggapan peserta terhadap kegiatan
Langkah terakhir yang dilakukan yaitu mengevaluasi materi yang disajikan.
5.3 Program Tambahan Desa Mustika
1.

Mustika Cup 2021
Program mustika cup 2021 antara lain turnamen sepak takraw, bola kaki dangdut
dan lari karung. Tujuan dari program yakni untuk menghibur masyarakat agar dapat
bermanfaat dalam membangun semangat persaudaraan antar mahasiswa dan
masyarakat melalui sportititas. Dampak dari kegiatan ini adalah menumbuhkan rasa
inisiatif masyarakat dalam membuat suatu kegiatan di desa.

2.

Papan Nambor Kantor Desa
Papan nambor kantor desa dibuat dengan tujuan untuk dijadikan sebagai cendramata
untuk pemerintah desa dan
Dampak

dari

program

manfaatnya sebagai tanda pengenal kantor desa.

yakni

agar

masyarakat

dapat

berantusias

dalam

memperbaharui fasilitas kantor desa.
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5.4 Program Tambahan Desa Tenilo
Nama Kegiatan

Tujuan

Manfaat

Dampak

Pembuatan tapal batas dusun

Menambah infrastruktur Sebagai sarana

Sehingga

dan papan petunjuk kantor

desa sehingga

mempermudah

desa

masyarakat dapat

masyarakat dan

mengetahui batas-batas

pendatang agar dapat

antar dusun dan

mengetahui batas

mengetahui lokasi

dusun dan lokasi

kantor desa.

kantor desa.

informasi.

Pengadaan nomor rumah

Menambah fasilitas

Sebagai sarana

Sehingga dapat

masyarakat Desa Tenilo

desa sehingga

informasi.

mempermudah

masyarakat dapat

masyarakat dan

mengetahui nomor

pendatang mudah

rumah mereka.

mengetahui lokasi
rumah.

Bersih lingkungan Desa

Membersihkan

Lingkungan menjadi

Sehingga lingkungan

Tenilo

Lingkungan agar

sejuk dan asri.

bebas dari sampah.

terhindar dari penyakit
yang ditimbulkan oleh
sampah,
Pembersihan Masjid per

Untuk menjaga

Lingkungan masjid

Lingkungan masjid

Dusun

lingkungan masjid agar

menjadi bersih dan

menjadi bersih dan

tetap bersih.

jamaah menjadi

asri.

tenang menjalankan
ibadah.
Pengadaan Baliho Covid-19

Sebagai sarana edukasi

Menambah wawasan

Masyarakat menjadi

untuk masyarakat desa

masyarakat mengenai

teredukasi dan lebih

tenilo

pentingnya menjaga

menjaga kebersihan.

kebersihan di masa
pandemic covid-19
Sosialisasi PIK-R

Memberikan
Menambah wawasan
informasi
PKBR,
dan edukasi
pendewasaan usia
perkawinan,
masyarakat mengenai

Masyarakat mendapat
ilmu mengenai PKBR.
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Senam anak per Dusun

keterampilan hidup, PKBR.
pelayanan konseling
dan rujukan pkbr
Mengajar anak-anak di Anak-anak menjadi

Anak-anak menjadi

desa tenilo untuk senam

senang dan

sehat dan bugar.

sehat.

meningkatkan
kesehatan jasmani.

Pengajian bersama Ibu PKK

Agar mampu membaca

Masyarakat biasa

Masyarakat tidak

dengan baik dan benar

membaca yang baik

menjadi buta huruf Al-

sesuai dengan kaidah

dan benar sesuai

Qur’an.

ilmu tajwid, memahami

kaidah ilmu tajwid.

dengan baik dan
menerapkannya
Membantu TPA

Agar mampu membaca

Anak-anak bisa

Anak-anak tidak

dengan baik dan benar

membaca yang baik

menjadi buta huruf Al-

sesuai dengan kaidah

dan benar sesuai

Qur’an.

ilmu tajwid, memahami

kaidah ilmu tajwid.

dengan baik dan
menerapkannya
Pengadaan fasilitas Masjid

Agar masjid tidak

Agar petugas, jamaah

Jamaah dan petugas

tiap Dusun

kekurangan fasilitas

masjid tidak kesulitan

masjid menjadi mudah

kebersihan

untuk membersihkan

untuk membersihkan

masjid

masjid.
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BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan
Kesimpulan dari Kegiatan KKN Tematik yaitu mencipatakan kesadaran akan
pentingnya pengelolaan laporan keuangan dalam usaha mikro kecil menengah (UMKM),
dengan menghasilkan luaran yaitu adanya pemahaman terkait mengolah keuangan dalam
meningkatkan taraf hidup pelaku UMKM.
6.2 Saran
Disarankan pada kegiatan KKN selanjutnya perlu dipertimbangkan lokasi kkn dan
jadwal kkn dengan jadwal PPL, supaya tidak saling bertabrakan dan diharapkan
pengandian masyarakat dapat menghasilkan output dalam meningkatkan perekonomian
dan taraf hidup masyarakat khususnya pelaku UMKM.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1. Dokumentasi Desa Mustika
I. Screenshot Sosial Media dan Video Youtube

Link youtube: https://youtu.be/QmuEL3nuiFA
akun Instagram : @kkntematik.desamustika
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Lampiran 2. Dokumentasi Pelaksanaan KKNT Desa Mustika
a. Dokumentasi Keberangkatan Mahasiswa KKN

Gambar 1.
b. Dokumentasi Pemaparan Program Kerja

Gambar 2

Gambar 3

c. Dokumentasi Program inti

Gambar 3
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Gambar 4

d. Dokumentasi Program Tambahan

Gambar 7

Gambar 8

Gambar 9
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Lampiran 3. Dokumentasi Desa Tenilo
1. Produk/Luaran Pelaksaan Program

Gambar 1. Akun Instagram KKN Desa Tenilo (IG : @kkn.desatenilo21)

Gambar 2. Kumpulan Dokumentasi Kegiatan Selama di Lokasi KKN Desa Tenilo
(https://drive.google.com/file/d/17dnPz14Md6ksuTdr2EHnXVnXLcAWyD98/view?usp=sharing )

Gambar 3. Channel Youtube KKN Tematik Desa Tenilo 2021
(https://youtu.be/crC9Oop6muk)
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Lampiran 2. Dokumentasi Pelaksanaan Program Kerja.

Gambar 1. Pengadaan Batas Dusun dan Papan Petunjuk Kantor Desa Tenilo

Gambar 2. Membantu TPA dan Ibu-Ibu PKK Mengajar Mengaji

Gambar 3. Pelaksanaan Senam Bersama Anak-Anak Desa Tenilo
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Gambar 4. Pelaksanaan Sosialisasi Pengenalan PIK-R

Gambar 5. Kegiatan Pembersihan Masjid di Setiap Dusun yang Berada di Desa
Tenilo

Gambar 6. Kegiatan Mengajar di Sekolah yang ada di Desa Tenilo
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Gambar 7. Kegiatan Penomoran Rumah Masyarakat Desa Tenilo

Gambar 8. Pemutaran Film G30S PKI

Gambar 9. Pembenahan Kebun PKK
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Gambar 10. Kegiatan Sosialisasi Covid-19 ke Masyarakat Desa Tenilo

Gambar 11. Kegiatan program inti
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