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RINGKASAN
Pelaksanaan KKN Tematik UNG yang dilaksanakan tahun 2021 di wilayah Kabupaten
Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Gorontalo Utara,

diawali dengan pembukaan melalui

Aplikasi Zoom Meeting. Pada kesempatan tersebut para peserta KKN Tematik UNG
mendapat arahan dari Rektor UNG yang disampaikan oleh Wakil Rektor Universitas Negeri
Gorontalo agar para mahasiswa dapat berinteraksi dan beradaptasi dengan masyarakat
Peserta KKN Tematik UNG diterima oleh Pemerintah Desa Lamu di Kantor Desa dan
dihadiri oleh Kepala Desa dan jajarannya. Arahan dari Kepala Desa Lamu agar mahasiswa
dapat berinteraksi dan beradaptasi dengan masyarakat, dan aktif untuk berbaur bersama
pemuda yang ada di Desa tersebut. melalui Kepala Desa Lamu menerima peserta KKN
Tematik UNG di Kantor Desa Lamu, dan langsung mengarahkan peserta menuju posko yang
akan ditempati.
Peserta KKN Tematik melakukan penyusunan program kegiatan yang diarahkan oleh
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), dan berkonsultasi dengan Kepala Desa. Pelaksanaan
kegiatan berlangsung sesuai jadwal yang disepakati bersama. Terima kasih.
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KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah
memberikan rahmat, taufiq dan hidayahnya, sehingga kami semua dapat melaksanakan
tugas Kuliah Kerja Nyata dan menyelesaikan laporan kelompok tepat pada waktunya.
Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepaa junjungan kita Nabi Muhammad
SAW, yang telah memberikan syafaat kepada kita semua sehingga kita selalu berjalan di
jalan yang benar.
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada:
1. Bapak.H.Eduart Wolok,S.T, M.T, selaku rektor Universitas Negeri Gorontalo
2. Ketua LPPM Universitas Negeri Gorontalo
3. Bapak Rosbin Pakaya, S.Pd, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
Desa Lamu Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo
4. Bapak Yarman Ma’ruf, selaku Kepala Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta,
Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo
5. Bapak-IbuAparat Desa Lamuyangtelah banyak memberikan bantuan selama
pelaksanaan KKN-T DM 2021
6. Bapak-Ibu kepala Dusun (PODU) yang telah banyak memberikan bantuan selama
pelaksanaan KKN-T DM 2021
7. Pengurus BPD, LPM beserta perangkat
8. Karang Taruna MOTOTA Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo
9. Ibu-Ibu PKK, Ibu-ibu Posyandu, beserta Ibu-ibu DASAWISMA Desa Lamu,
Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo
10. Seluruh REMA MUDA yang turut serta dalam pelaksaan kegiatan
11. Masyarakat Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo
Serta semua pihak yang tidak mungkin kami sebutkan satu-persatu yang telah membantu
kelancaran pelaksanaan KKN-T DM Universitas Negeri Gorontalo 2021 di Desa Lamu,
Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. Semoga segala jerih payah yang telah kami
laksanakan mendapat ridho dariAllah SWT, dan semoga kegiatan-kegiatanyang telah
kamilaksanakan dapatbermanfaatuntuk kitasemua.
Tilamuta, 10 Oktober 2021
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Menurut UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual,
keagamaan, pengendalian dirinya, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dasar inilah
yang digunakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam perwujudannya.
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 dibangku 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.
Melalui kegiatan KKN, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengenal
lingkungan masyarakat secara langsung dengan segala permasalahan yang terjadi.
Dengan ditemukannya permasalahan, mahasiswa akan berpikir dan berusaha untuk
mencari solusi atas permasalahan tersebut. Melalui kegiatan ini pula, diharapkan dapat
menjadi jembatan bagi mahasiswa menuju ke dunia kerja yang cakupannya lebih luas
dari pada dunia perkuliahan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka
kegiatan KKNdianggap penting dan harus diselenggarakan.
Dalam konteks Desa LAMU, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo. Desa Lamu merupakan
salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Lamu
pada awalnya merupakan wilayah desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta, dan pada
tahun 1985 memisahkan diri menjadi salah satu desa yang ada diwilayah Kecamatan
Tilamuta. Desa ini diberi nama Lamu yang diambil dari nama pimpinan kelompok
masyarakat dari wilayah Timur yang mengembangkan usaha pertanian.
Penduduk Desa Lamu hidup dari berbagai latar belakang kehidupan yang berbeda,
sumber daya alam dan sumber daya manusia dan tentunya itu semua tidak terlepas dari
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permasalahan hidup yang sering kita katakan sebagai masalah Sosial. Permasalahanyang
dimaksud disini adalah permasalahan yang bersifat umum atau menyeluruh, baik dalam
permasalahan bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan berbagai permasalahan
lainnya. Mayoritas penduduk di desa Lamu bertahan hidup dengan mata pencarian
sebagai petani dan sebagai kecil sebagai ASN (Aparat sipil Negara), pedagang, dan
wiraswasta. Kehidupan sosial yang berjalan dinamis dengan kebudayaan yang ada
menjadikan masyarakatdi desa Lamu masih hidup dalam gotong royong yang terpelihara
dan aturan dengan baik. Hal itu nampak dalam ketika mahasiswa melakukan kegiatankegiatan yang diselenggarakan. Mayoritas

Kehidupan masyarakat di desa Lamu

menganut kepercayaan Agama Islam dan masih menjunjung tinggi adat istiadat yang ada
di Gorontalo, karena adat merupakan sintesa budaya yang harus di junjung tinggi oleh
masyarakat Gorontalo Khususnya yang berada di desa Lamu. Adat disini merupakan
kegiatan yang sakral. Adat diartikan sebagai kesopanan, tatakrama dan lain-lain, yang
hakekatnya adalah keindahan atau Molamahu. Kepala Desa berperan penting sebagai
ketua adat yang ada di desa, dalam melestarikan adat Gorontalo yang hingga kini masih
terus terjaga di kabupaten Boalemo.
Rata-rata penduduk desa Lamu mayoritasnya adalah petani. Berdasarkan data yang
ada sebagian besar masyarakat desa lamu bekerja di bidang pertanian. Di desa Lamu
sektor pertanian merupakan sumber dayanya karena memberikan kontribusi yang sangat
tinggi dan sangat penting bagi masyarakatnya
Meskipun telah mayoritas masyarakatnya adalah petani dan memiliki potensi untuk
berkembang. Fakta yang ditemui oleh kami dilapangan bahwa, masih banyak petani
yang belum bisa mengatasi masalah-masalah yang dihapadi ketika bertani. Kurangnya
pengetahuan petani untuk memberantas hama seperti belalang, tikus dan hama-hama
lainnya yang membuat para petani mengalami kerugian saat bertani.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka gambaran tentang keadaan
masyarakat di desa Lamu menjadi acuan kami untuk mengangkat berbagai program.
Adapun rancangan program yang telah dirumuskan bersama dengan kepala desa, aparat
desa, karang taruna danpara tokoh masyarakat adalah sebagai berikut;
1.

Bagaimana cara mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh petani khususnya
petani jagung?

2.

Bagaimana mengedukasi masyarakat masa pandemi COVID 19 untuk tetap hidup
mematuhi protokol kesehatan?
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1.3 Target
Target dalam program KKN Tematik ini adalah untuk mengurangi dan mengatasi
permasalahan yang dihadapi oleh para petani khususnya petani jagung yang ada pada
tanaman jagung serta mengedukasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
melakukan vaksinasi COVID-19 untuk tetap hidup mematuhi protokol kesehatan.

1.4 Tujuan Kegiatan
Dalam melakukan Kuliah Kerja Nyata berbasis Research 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 danseni dalam
upaya menumbuhkan, mempercepat gerak, serta mempersiapkan kader pembangunan
dimasa 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.
4. Meningkatkan hubungan antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah, instansi
terkait dan masyarakat sehingga perguruan tinggi dapat lebih berperan dan
menyesuaikan

pendidikan

serta

penelitiannya

dengan

tuntutan

realistisdari

masyarakat yang sedang membangun.

1.5 Manfaat Kegiatan
1) Bagi Mahasiswa KKN
a. Menambah pemahaman tentang cara berpikir dan bekerja secara praktis dalam
menanggulangi berbagai permasalahan di masyarakat.
b. Menambah pemahaman dan penghayatan tentang kegunaan agama,ilmu, seni dan
budaya bagi pembangunan.
c. Mahasiswa dapat memahami dan menghayati kesulitan yang dihadapi masyarakat
dalam melaksanakan pembangunan.
d. Mendewasakan cara berpikir dan daya nalar mahasiswa dalam melakukan
penelaahan, perumusan,dan pemecahan masalah.
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e. Membina mahasiswa menjadi inovator, motivator, dinamisator, problem solver
dan religion scounselor.
f. Membentuk sikap, rasa cinta, serta rasa tanggung jawab mahasiswa terhadap
kemajuan masyarakat.
g. Menumbuhkan sifat profesionalisme dalam diri mahasiswa.
2) Bagi Masyarakat dan Pemerintah
a. Memperoleh bantuan tenaga dan pikiran dalam merencanakan dan melaksanakan
pembangunan.
b. Cara berpikir, bersikap, dan bertindak dari masyarakat akan lebih sesuai dengan
pembangunan.
c. Terbentuknya kader-kader penerus pembangunan di masyarakat sehingga terjamin
kelangsungan pembangunan bangsa dan negara.
3) Bagi Perguruan Tinggi
a. Memperoleh umpan balik sebagai hasil integrasi mahasiswa dengan masyarakat
sehingga kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sumber
daya.
b. Para dosen atau pengajar akan memperoleh berbagai pengalaman yang berharga
dan menemukan berbagai masalah untuk pengembangan kegiatan penelitian.
c. Mempererat kerja sama antara lembaga Universitas Negeri Gorontalo dengan
instansi

lain

dalam

pelaksanaan
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pembangunan

sumber

day

PROFIL DESA

1.6 GAMBARAN UMUM LOKASI
1.6.1 Sejarah Desa
Desa Lamu merupakan salah satu desa yang ada diwilayah Kecamatan
Tilamuta Kabupaten Boalemo. Lamu pada awalnya merupakan wilayah desa
Hungayonaa Kecamatan Tilamuta, dan pada tahun 1985 memisahkan diri menjadi
salah satu desa yang ada diwilayah Kecamatan Tilamuta. Desa ini diberi nama
Lamu yang diambil dari nama pimpinan kelompok masyarakat dari wilayah Timur
yang mengembangkan usaha pertanian.
Asal-usul desa Lamu dimulai pada tahun 1980, datanglah sekelompok
masyarakat dari wilayah timur (Batudaa Pantai) yang dipimpin oleh seseorang yang
bernama Lamu Heli ke wilayah Barat Tilamuta untuk mengembangkan usaha
pertanian. Pada saat mereka sampai diperbatasan (Hungayonaa-Lamu sekarang),
rombongan tersebut menemukan satu pohon jambu mente (Buayati) dan mereka
beristirahat dipohon tersebut (sampai pada tahun 1998 sekitar wilayah pohon itu
masih diistilahkan oleh masyarakat Lamu “Buayati). Dengan melihat kearah barat
(dari perbatasan sekarang) masih luas untuk pertanian, maka wilayah ini mereka
namakan wilayah “Lamu” yang diambil dari nama pimpinan rombongan (dan
sekarang menjadi nama desa : Lamu).
1.6.2 Sejarah Pemerintahan Desa
Tabel 1. Nama Kepala Desa Sejak Berdirinya Desa Lamu
NO

PERIODE

NAMA KEPALA DESA

1

08 Januari 1986 – 3
November 1987
3 November 1987 – 30
November 1996
1 Desember 1996 – 12
September 2006
12 September 2006 – 8
Maret 2007
8 Maret 2007 – 18
Januari 2016
18 Januari 2016 –
Sekarang

Hine Hilimi

2
3
4
5
6

KETERANGAN
-

Abdullah Sadu
-

Syafrudin Hasan
-

Riyu Mayuru
-

Syafrudin Hasan
-

Yarman Ma’ruf
Sumber : Data Profil Desa Tahun 2015 (Diolah)
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Kepala Desa Sekarang

1.7 KONDISI UMUM DESA
1.7.1 Geografis
Desa Lamu berada di pusat pemerintahan Kecamatan Tilamuta tepatnya
Orbitasi jarak tempuh ke ibukota Kecamatan 1,5 Km, dari Lamu ke ibu kota
kabupaten 2 Km dan jarak ke ibu kota Provinsi adalah 100 Km. Adapun batas–
batas administrasi wilayah Desa Lamu yaitu :
Sebelah Utara berbatasan dengan

: Desa Ayuhulalo

Sebelah Selatan berbatasan dengan

: Laut

Sebelah Barat berbatasan dengan

: Desa Potanga, Kecamatan Botumoito

Sebelah Timur berbatasan dengan

: Desa Hungayona’a

Dilihat dari segi geografis, Desa Lamumempunyai luas wilayah 1.535 Ha yang
terdiri dari tiga dusun:
Tabel 2. Nama Dusun
NO
1
2
3

DUSUN
I
II
III

NAMA DUSUN
BUTOLO
TIOLO
TENILO

Desa Lamu Kecamatan Tilamuta merupakan bagian integral dari sistem
perwilayahan Kecamatan Tilamuta, secara geografis Desa Lamu ini merupakan
Desa yang memiliki Potensi di bagian Pertanian. Luas wilayah Desa Lamusecara
keseluruhan adalah 1.535 Ha.Luas perkebunan kelapa114,196 Ha, Luas perkebunan
jagung65,079 Ha, Luas Perkebunan cabai2,939 Ha, hutan mangrove dengan luas
68,777 ha, sector perikanan berupa perikanan air tawar dengan luas 12,408 Ha,
perikanan air laut dengan luas 0,8 ha, sektor peternakan dengan luas 0,738 Ha, dan
sektor Indusrti dengan luas 0,25 ha.Berdasarkan data profil desa tahun 2015 maka
diperoleh data komposisi peruntukan lahan dan Irigasi sebagai berikut:
Tabel 3. Peruntukkan Lahan
Tanah
1. Irigasi Teknis
2. Irigasi setengah Teknis

3. Irigasi sederhana No
PU

Tanah Kering
1. Bangunan
2. Tegalan / Kebun
3. Tanah Pekarangan
4. Penggembalaan
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Luas
47.98a
65,079 Ha
-

5. Hutan Negara
6. Tanah Lain

-

Sumber : Data Profil Desa Tahun 2015 (Diolah)

1.7.2 Demografi
Penduduk Desa Lamu pada tahun 2013-2015 tercatat sebanyak 1.613 jiwa yang
terdiri dari 508 KK. Penduduk laki-laki 813 jiwa, dan penduduk perempuan 800
jiwa. Dengan demikian jumlah penduduk hampir berimbang antara jumlah
penduduk perempuan dengan jumlah penduduk laki-laki.
Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan
lansia. Dari jumlah penduduk yang berada pada kategori usia produktif laki-laki
lebih banyak dari perempuan. Untuk lebih jelasnya data penduduk Desa Lamu
pertahun 2013-2015 adalah :sebagai berikut :
a. Jumlah penduduk (jiwa)

: 1613 jiwa

b. Jumlah KK

: 508 KK

c. Jumlah laki-laki :
-

0 – 15 tahun

: 253 jiwa

- 16 – 55 tahun
- Diatas 55 tahun
d. Jumlah perempuan :
- 0 – 15 tahun
- 16 – 55 tahun
- Diatas 55 tahun

: 492 jiwa
: 68 jiwa
: 251 jiwa
: 468 jiwa
: 81 jiwa

Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Lamu
Jumlah
(Jiwa)

Rincian
Jumlah Penduduk

1613 jiwa

Jumlah KK

508 KK

a. Laki-Laki (jiwa)

813 jiwa

b. Perempuan (jiwa)

800 jiwa

Sumber : Data Profil Desa Tahun 2015 (Diolah)

1.7.3. Mata pencaharian
Dari sisi mata pencahariannya penduduk Desa Lamu didominasi oleh petani,
nelayan, PNS dan wiraswasta serta karyawan. Hal ini disebebkan oleh posisi
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wilayah Desa Lamu berada di tengah ibu kota Kabupaten Boalemo, namun
demikian adapula beberapa penduduk yang memilih menjadi petani meskipun
lahannya berada diluar wilayah Desa Lamu dan profesi lainnya seperti pada data di
bawah ini:
Tabel 5. Mata Pencaharian Penduduk Desa Lamu
No

Mata pencaharian
Penduduk

Jumlah
(orang)

1

Pertanian

242 orang

2

Perdagangan

37 orang

3

Jasa

70 orang

4

Tukang

16 Orang

5

Karyawan

17 orang

6

PNS

62 orang

7

Pensiunan

1 orang

8

TNI/polri

18 orang

9

Perangkat desa

10 orang

10

Industri kecil

37 orang

11

Pengrajin

2 orang

12

Wiraswasta

18 orang

13

Tukang jahit

4 orang

14

Peternak

-

Sumber : Data Profil Desa Tahun 2015 (Diolah)

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Lamu dapat
teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: petani, buruhtani, PNS/TNI/Polri, karyawan swasta, pedagang/wirausaha dan lain-lain.
Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani.
1.7.4. Agama
Hampir seluruh warga Desa Lamu adalah muslim (islam) dan sebagian
kecilnya beragama kristen seperti yang ditunjukkan data dibawah ini:
Tabel 6. Agama
No
1
2
3

Agama

Jumlah (orang)
1.579
16
-

Islam
Kristen
Hindu/Budha

Sumber : Data Profil Desa Tahun 2015 (Diolah)

8

1.7.5. Budaya
Kebudayaan asli seperti Turunani, Buruda dewasa ini sudah tidak terlalu
dikenal lagi disebabkan oleh pergeseran nilai budaya dengan masuknya budaya
barat seperti Band, Organ, dan karaoke. Hal ini perlu mendapat perhatian serius
dari seluruh lapisan masyarakat untuk menggali dan melestarikan kembali budaya
yang dimaksud, termasuk dana-dana tradisional, dikili (zikir) dan kelompok Zamra
serta mi’raji (perayaan isra miraj). Khusus untuk adat upacara pernikahan dan
upacara penguburan masih tetap terpelihara dengan baik.
1.7.6. Pendidikan
Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan
kuantitas agar masyarakat dapat memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Desa Lamu
dalam penyelenggaraan pendidikan setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini
ditunjukkan dengan minimnya jumlah penduduk buta huruf.
Tabel 7. Tingkat Pendidikan
No
1
2
3
4
5

Tingkat pendidikan yang
ditamatkan
Tidak tamat SD
Tamat SD
Tamat SLTP
Tamat SLTA
Diploma/sarjana

Total
(orang)
302 orang
281 orang
170 orang
163 orang
62 orang

Sumber : Data Profil Desa Tahun 2015 (Diolah)

Sarana pendidikan formal cukup memadai, dalam rangka meningkatkan peserta
didik pemerintah desa beserta warga masyarakat sedang melakukan peningkatan
sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan. Berikut ini adalah data
penunjang sarana pendidikan beserta peserta didik yang ada di Desa Lamu.
Taman kanak-kanan : Jumlah Gedung

Paud

SD/ MI

: 1 Buah

Jumlah Guru

: 2 Buah

Jumlah Murid

: 26 Orang

: Jumlah Gedung

: 2 Buah

Jumlah Guru

: 4 Buah

Jumlah Murid

: 25 Orang

: Jumlah Gedung

: 1 Buah

Jumlah Guru

: 10 Orang

Jumlah Murid

: 139 Orang
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Tabel 8. Sarana Pendidikan
No

Sarana pendidikan

1
2
3
4
5
6

Jumlah
( buah)

PAUD
TK
SD/MI
SMP/MTs
SMA/MA
SMK

Lokasi
(Dusun)
II
√
-

I
√
√
-

2
1
1
-

III
√
-

Sumber : Data Profil Desa Tahun 2015 (Diolah)

1.7.7. Kesehatan
Tabel 9. Kesehatan
No

Jenis Sarana

Jumlah Kegiatan

1
2
3
4

Polindes
Posyandu
Puskesmas
Tenaga Medis

5
-

Jumlah
Sarana
1
-

Ket
-

Sumber : Data Profil Desa Tahun 2015 (Diolah)

Tabel 10. Sarana Kesehatan
SARANA
KESEHATAN

NO

Lokasi
(Dusun)

Jumlah
( buah)

1

Polindes

-

I
-

II
-

III
-

2

Posyandu

1

√

-

-

3

Puskesmas

-

-

-

-

Sumber : Data Profil Desa Tahun 2015 (Diolah)

1.7.8. Kesejahteraan Sosial
Meskipun atribut desa ibu kota Kabupaten Boalemo melekat pada Desa Lamu
namun dari data yang terlihat dibawah ini kondisi kesejahteraan penduduknya
secara umum masih tetap didominasi oleh sejumlah KK pra-sejahtera bahkan KK
miskin.
a. Jumlah KK pra-sehajtera (KK miskin) : 133 KK
b. Jumlah KK sejahtera

: 199 KK
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c. Jumlah KK kaya

: 91 KK

d. Jumlah KK sedang

: 74 KK

1.8 Tujuan KKN
1. Meningkatkan kepedulian dan kemampuan Mahasiswa untuk mempelajari dan
mengatasi permasalahan yang ada pada desaLamu.
2. Meningkatkan kemampuan mahasiswa melaksanakan kegiatan pengembangan
kerjasama pemerintah, swasta dan lembaga lainnya. Serta mahasiswa KKN-T UNG
menjalankan pengabdian terhadap masyarakat desa lamu.
3. Membantu mempersiapkan masyarakat desa Lamu terkhususnya kepada para petani
jagung agar memiliki kemampuan untuk mengelola tanaman jagung dengan baik,
dengan cara memberikan penyuluhan dan pengembangan kelompok tani serta
pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan hasil produksi.
4. Meningkatkan imunitas masyarakat desa Lamu dan menyalurkan minat, bakat, dan
hobi yang dimiliki oleh anak-anak yang berada di desa Lamu.
5. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi Mahasiswa sesuai dengan bidang studi
yang ditekuni.

1.9 Manfaat Pelaksanaan KKN
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Gorontalo diharapkan bermanfaat
bagi, yaitu :
1.

Pemerintah dan masyarakat

a. Memberikan sumbangsi pemikiran yang konseptual, serta membantu masyarakat
menjadi sadar akan pentingnya mengembangkan hasil produksi pertanian dengan
baik serta mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan terhadap masyarakat
desa Lamu.
b. Melalui Mahasiswa UNG yang sedang KKN dapat menjadi teman masyarakat
dalam rangka pemecahan berbagai persoalan di daerahnya dan membantu
menyusun perencanaan pengembangan ekonomi produktif.
2.

Mahasiswa

a. Memberikan pengalaman praktis bagi Mahasiswa dalam melaksanakan program
pemberdayaan masyarakat sehingga kelak setelah menjadi sarjana, sanggup
memberi solusi, terhadap persoalan-persolan di tengah masyarakat dan siap
menempati posisi strategis di masyarakat.
11

b. Mengembangkan potensi Mahasiswa untuk menjadi seseorang pendamping
pemberdayaan masyarakat, perencana sosial, pendidik masyarakat, penata dan
pengatur masyarakat, dengan kemampuan inovasi.
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BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN KKN
2.1

Perencanaan Program Kerja
Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun ini memang berbeda dari tahun-tahun
sebelumnya, di mana Mahasiswa di setiap desa memiliki program inti yang berbedabeda sesuai potensi yang ada di desa masing-masing dan kami mengambil program inti
yaitu “Penyuluhan Dan Pengembangan Kelompok Tani Serta Pemberdayaan
Masyarakat Dalam Meningkatkan Hasil Produksi Pertanian” yang menjadi program
pengabdian kepada masyrakat yang didanai oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat
(LPM).
Perencanaan program didiskusikan setelah berada di Desa Lamu, program tersebut
disesuaikan dengan keadaan yang ada di desaLamu. Setelah beberapa hari kami berada
didesa Lamu kami melakukan survey penyusunan draf rencana kegiatan kami
Mahasiswa KKN-T UNG di Desa Lamu dan melakukan observasi ke masing-masing
dusun yang ada.
Hasil observasi yang dilakukan Mahasiswa kemudian dilanjutkan dengan rapat
perencanaan program kerja yang akan ditawarkan untuk warga masyarakat pada tanggal
13 September 2021 oleh seluruh Mahasiswa KKNT UNG 2021. Rapat tersebut
menghasilkan keputusan bahwa program yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
1. Rapat dengan dosen DPL mengenai program inti yang akan dijalankan
2. Rapat pembentukan panitia
3. Pengumpulan data nama-nama kelompok tani
4. Rapat ke 2 bersama Kepala Desa dan Karang Taruna mengenai peralatan yang akan
digunakan
5. Mempersiapkan tempat pelaksanaan program inti
6. Pelaksanaan program inti “Penyuluhan Dan Pengembangan Kelompok Tani Serta
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Hasil Produksi Pertanian” di aula
Kantor Desa Lamu kec. Tilamuta kab. Boalemo
7. Kegiatan Tambahan
-

Vaksinasi

-

Pendataan SDGS

-

Pekan Olahraga, Keagaman, dan Kesenian

-

Pembuatan tapal batas dusun
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Program yang telah dirancang oleh Mahasiswa selanjutnya dipaparkan atau
disajikan kepada Kepala Desa Lamu pada rapat sosialisasi program kerja ke masyarakat
untuk mengkoordinasikan program kerja yang akan dilaksanakan.
2.2

Sasaran Kegiatan
Sasaran kegiatan ini yaitu Kelompok-kelompok Tani yang ada di Desa Lamu
dengan tujuan untuk meningkatkan keinginan untuk mengembangkan kualitas diri yang
menjadi peserta dalam kegiatan. Hasil Produksi Pertanian dan untuk mengatasi masalah-

masalah yang di hadapi oleh para Petani. Dengan bentuk pengorganisasian terdiri dari
beberapa elemen antara lain Mahasiswa dan masyarakat terutama para petani serta
aparat desayang ada di Desa Lamu. Dengan bentuk pengorganisasian terdiri dari 2 elemen
antara lain Mahasiswa dan masyarakat terutama aparat desa. Dengan susunan kepanitiaan antara
lain :

a. Susunan Kepanitiaan
1. Pembimbing

: Rosbin Pakaya, S.Pd, M.Pd

2. Pemateri

: Bapak Husain Kilo

3. Koordinator Desa

: Andi Ahmad

4. Ketua Umum Panitia

: Aldi Tantu

5. Sekretaris

: Indriyani Rauf

6. Administrasi

: Devi Giman

7. Bendahara

: Awilanty Hunow

8. Koordinator Acara

: Randi Banggoi

Anggota
•

Moh. Novtiardi A. Mahmud

•

Alfiyyah Amalia

9. Seksi Acara

: Rahmi Hilipito

10. Seksi Publikasi dan Dokumentasi:
•

Tasya Khairunnisa Habibie

•

Rusliyanto Rusman

11. Seksi Konsumsi

:

• Sri Angriani Moli
• Prailla Librana Karauwan
• Sri Dewi Potutu
• Sutanti Amin Rahim
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2.3

Hasil Observasi Lapangan
Desa Lamu merupakan salah satu desa yang terletak di Kec. Tilamuta Kab.
Boalemo. Setelah melakukan survey dan silahturahmi dengan masyarakat Desa Lamu,
kami mahasiswa KKN mendapatkan data yang kemudian diolah untuk menyusun
perencanaan program. Program yang direncanakan oleh mahasiswa KKN-T UNG tahun
2021 disesuaikan dengan SDGs, potensi dan masalah yang timbul di lingkungan
pengabdian (desa lamu) berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan.
Dari hasil pengamatan yang dilakukan dengan observasi langsung, dan metode
wawancara yang dilakukan di desa Lamu, kami mendapatkan informasi terkait dengan
keadaan di desa Lamu. Dari informasi yang didapatkan menunjukkan bahwa warga
Desa Lamu sebagian besar berprofesi sebagai petani jagung. Menurut pengamatan,
observasi, dan wawancara yang ada, ditemukan bahwa para petani sering mengalami
masalah berupa hama yang menyerang tanaman jagung milik mereka, sehingga hasil
produksi pertanian jagung menurun. Selain itu, ditemukan tingkat vaksinasi covid-19 di
desa lamu masih sangat rendah. Masih banyak masyarakat desa lamu yang belum
terdata dan melakukan vaksinasi covid-19. Kemudian di desa lamu sendiri ditemukan
belum adanya pembatas disetiap dusun.
Berdasarkan permasalahan yang ada diatas, dapat dirumuskan bahwa untuk
membenahi pengetahuan para petani maka kami mahasiswa KKN-T UNG 2021
merancang program inti yakni “Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian” Mengenai
Cara Memberantas Hama Pada Tanaman Jagung. Dan juga melakukan sosialisasi
kepada seluruh masyarakat terkait tujuan dan pentingnya vaksinasi covid-19. Serta
pembuatan tapal batas dusun desa lamu, agar mempermudah masyarakat baik yang ada
di dalam maupun di luar desa lamu mudah mengetahui batas-batas dusun yang ada di
desa lamu itu sendiri dan Meningkatkan kualitas desa dalam bidang Infrastruktur.

2.4

Uraian Program Kerja
Dalam proses pelaksanaan kegiatan tentunya sangat diperlukan untuk membuat
susunan organisasi yang berfungsi sebagai penggerak serta mengatur kegiatan, agar
kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana dan berjalan dengan baik. Berawal dari
program Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata UNG 2021 serta dukungan masyarakat dan
Pemerintah Desa Lamu dalam rangka “KKN TEMATIK DESA MEMBANGUN”.
Dengan dasar kegiatan antara lain :
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1. Program kerja Mahasiswa KKN Tematik UNG 2021 Desa Lamu Kecamatan Tilamuta
yang masing-masing kegiatannya memiliki koordinatornya.
Tabel 11. PLANNING OF ACTION
MASALAH

PROGRAM
KERJA

TUJUAN

MANFAAT

SASARA

GOAL

N

S

WAKTU

PENANGG

PELAKSA

UNG

NAAN

JAWAB

Selasa
Mengetahui
Masih banyak

Sosialisasi,

gambaran

masyarakat

Pendataan dan

keadaan banyak

yang belum

Pelakanaan

jumlah

terdata

vaksinasi

masyarakat desa

vaksinasi covid

covid-19 di

lamu yang telah

-19

desa lamu

terdata vaksin
covid -19

14/09/2021

Mempermudah

Jumat

memperoleh
data megenai
jumlah
masyarakat desa

01/10/2021
Masyarkat
desa lamu

Ke - 3

Selasa

Andi

05/10/2021

Ahmad

Jumat

lamu yang telah

08/10/2021

divaksin

Sabtu
16/10/2021

Untuk
Sistem

Mengetahui

pendataan
SDGs masih

Menganalisis

dalam perbaikan

data SDGs

dan butuh waktu

desa lamu

yang sangat

gambaran
keadaan
masyarakat
berdasarkan data
SDGs

lama

mengetahui
goals SDGs
desa lamu yang
nantinya akan
digunakan

Pemerintah
desa lamu

ke - 9

Rabu

Sri Dewi

15/09/2021

Potutu

dalam
perencanaan
program inti
Menjaga dan
kebersihan
meningkatkan

Kurangnya
ta'mirul masjid,
membuat

Jum'at bersih

tingkat

di masjid

kebersihan

(Nasta'in, Al-

masjid masih

insan)

tergolong
rendah

Menciptakan

lingkungan

lingkungan

masjid (

bersih,terhindar

Nasta'in, An-

dari penularan

Nayah, Al-

penyakit dan

insan) desa

membiasakan

lamu, sehinggah

hidup sehat

jamaah masjid

Jamaah
masjid
Nasta'in,
An-Nayah

Sabtu
ke-3

dan Al-

18/09/2021
Minggu

Devi Giman

17/10/2021

Insan

merasa nyaman
di lingkungan
masjid tersebut
Pelaksanaan

Belum
rampungnya
SDGs desa lamu

Musyawarah
bersama
dengan aparat
desa lamu

Memberikan
gambaran terkait
goals SDGs desa

Mempermudah
dalam

Pemerintah

penentuan goals

desa lamu

SDGs desa lamu

dalam
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-

Senin

Randy

20/09/2021

Banggoi

pembahasan
data SDGs
desa lamu
Mengetahui
secara intes

Belum
mengetahui

Mengobservas

informasi

i potensi

mengenai

SDGs ke

topologi desa

rumah-rumah

lamu sesuai data

warga

SDGs desa lamu

Mengetahui

mengenai

informasi yang

topologi desa

terjadi di

lamu dan

Masyarkat
desa lamu

masyarakat

permasalahan

berdasarkan data

yang terjadi di

SDGs

masyarakat

-

Selasa

Rahmi

21/09/2021

Hilipito

berdasarkan
data SDGs
Mengetahui

Para petani

lebih dalam dan

mengalami

secara langsung

gagal panen dan
tidak

Pelaksanaan

Mengetahui

menghasilkan

observasi di

permasalahan

keuntungan

lahan warga

yang terjadi di

dikarenakan

masyarakat

lahan warga

hama yang

desa lamu

masyarakat

menyerang

mengenai
permasalahan

Para petani

pada tanaman

dan

jagung yang

masyarakat

diakibatkan oleh

desa lamu

Ke-2

Senin

Alfiyah

27/09/2021

Amalia

Selasa

Awilanti

28/09/2021

Hunow

hama di lahan
warga

tumbuhan

masyarakat desa

jagung mereka

lamu
Mengetahui
apakah tejadi

Data PKK
tahunan sudah
lama belum
digantikan
dengan data

peningkatan
Penggantia

Mengetahui Data

data PKK

PKK Terbaru di

tahunan

tahun 2021

PKK terbaru

atau penurunan
pada data

Masyarkat

masyarakat

desa lamu

-

PKK dari tahun
2016 ke tahun
2021 di desa
Lamu

Kantor desa

Menjaga dan

masih kurang
bersih, dan
kurangnya
ta'mirul masjid
An-Nayah
membuat
tingkat
kebersihan
masjid masih

Menciptakan
Kerja bakti di

lingkungan

kantor desa

bersih,terhindar

lamu dan

dari penularan

masjid An-

penyakit dan

Nayah

membiasakan
hidup sehat

meningkatkan
kebersihan

Aparat

lingkungan

desa lamu,

kantor desa

dan

lamu dan masjid

Jamaah

An-Nayah,

masjid An-

sehinggah

Nayah

jamaah masjid
merasa nyaman
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Ke-3

Rabu
29/09/2021

Tasya
Khairunnisa
Habibie

tergolong

di lingkungan

rendah

masjid tersebut
Untuk
mengatasi
masalah-

Banyaknya para

Untuk melatih dan

petani yang

Pelaksanaan

mengembangkan

belum mampu

Pogram Inti

Ilmu Pengetahuan

memusnakan

(Penyuluhan

yang telah

hama pada

dan

dimiliki oleh para

tanaman dan

Pengembanga

Petani dan untuk

kurangnya hasil

n Pertanian)

memaksimalkan

pertanian

hasil pertanian

masalah yang
dialami oleh
para petani,
khusunya pada
masalah hama,
serta dapat

Para petani
desa lamu

Ke-1

Senin
04/10/2021

Aldi Tantu

mengembangka
n potensi para
petani dalam hal
penanaman
jagung secara
baik dan benar

Untuk
Pelaksanaan
Partisipasi dari

Program

peserta masih

Tambahan :

kurang terutama

olahraga,

pada cabang

kesenian

lomba vokalya,

(pentas seni),

Adzan, dan

dan

hafalan surah

pembuatan
tapal batas

menjunjung
sportifitas dan
membentuk

dapat

Rabu

pemuda

menyalurkan

Masyaraka

berkarakter dan

minat, bakat,

t desa lamu

berkualitas, serta

dan hobi

(Anak-

dapat mempererat

Khususnya bagi

Anak)

tali silaturahmi

anak-anak

Ke-3
dan Ke
-5

13/10/2021
- Selasa

Indriyani

26/10/2021

Rauf

Minggu
31/10/2021

diantara
masyarakat desa
lamu

Pelaksanaan
kegiatan
memperingati
hari sumpah
Kurangnya

pemuda

respon positf

(Gebyar

dari masyarakat

sumpah

Desa Lamu

pemuda)

dalam

tanggal 28

menyambut hari

oktober 2021

Sumpah

sekaligus

Pemuda

pengumuman

Untuk
membangkitkan

Untuk menjalin

jiwa dan sikap

silahturahmi

nasionalisme

kepada

pemuda pemudi

masyarakat desa

indonesia dan

lamu

seluruh rakyat

kejuaraan
pemenang
cabang lomba
olahraga dan
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Masyaraka
t desa lamu

Ke - 5

Kamis
28/10/2021

Moh.
Novtiardy
A. Mahmud

kesenian
Untuk
memudahkan
Belum ada

Pembuatan

Meningkatkan

masyarakat

Minggu

pembatas di

tapal batas

kualitas desa

dalam

Masyaraka

setiap dusun

dusun desa

dalam bidang

mengetahui

t desa lamu

desa lamu

lamu

Infrastruktur

batas setiap

Ke-9

31/10/2021

Rusliyanto

s/d Senin

Rusman

1/11/2021

dusun yang ada
di desa lamu

Berikut adalah susunan kepanitiaan dalam kegiatan program inti maupun program tambahan :
• Kegiatan Coaching
-

Koordinator : Andi Ahmad

-

Anggota : Seluruh Mahasiswa KKN

• Kegiatan Pemberangkatan
-

Koordinator : Ahmad Gunawan Bata
dan Andi Ahmad

-

Anggota : Seluruh Mahasiswa KKN

• Kegiatan Penyambutan Oleh Aparat Desa
-

Koordinator : Indriyani Rauf

-

Anggota : Seluruh Mahasiswa KKN

• Kegiatan Sosialisasi, Pendataan Dan
Pelaksanaan vaksinasi Covid 19
-

Koordinator : Andi Ahmad

-

Anggota : Seluruh Mahasiswa KKN
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• Menganalisis Data SDGS Desa Lamu
-

Koordinator : Sri Dewi Potutu

-

Anggota : Seluruh Mahasiswa KKN

• Pergerakan Cepat (Gercep) Mahasiswa KKN
Dalam Membantu Korban Banjir
-

Koordinator : Moh. Novtiardy A.
Mahmud

-

Anggota : Seluruh Mahasiswa KKN

• Jumat Bersih
-

Koordinator : Devi Giman

-

Anggota : Seluruh Mahasiswa KKN

• Rapat Bersama Karang Taruna “Motota”
Desa Lamu
-

Koordinator : Andi Ahmad

-

Anggota : Seluruh Mahasiswa KKN

• Musyawarah Bersama Di Kantor Desa Lamu
dengan aparat desa lamu dalam pembahasan
data SDGs desa lamu
-

Koordinator : Randy Banggoi

-

Anggota : Seluruh Mahasiswa KKN

20

• Mengobservasi Dan Menganalisis Data
SDGS Bersama Aparat Desa Lamu
-

Koordinator : Andi Ahmad

-

Anggota : Seluruh Mahasiswa KKN

• Pembagian Bantuan Korban Banjir Di Desa

Lamu
-

Koordinator : Andi Ahmad

-

Anggota : Seluruh Mahasiswa KKN

• Kegiatan Mengobservasi Potensi SDGS
Kerumah-Rumah Warga
-

Koordinator : Rahmi Hilipito

-

Anggota : Seluruh Mahasiswa KKN

• Kegiatan Penggantian Data Pkk Tahunan
-

Koordinator : Awilanty Hunow

-

Anggota : Seluruh Mahasiswa KKN

• Kegiatan Pelaksanaan Observasi di Lahan
Warga Masyarakat Desa Lamu
-

Koordinator : Alfiyyah Amalia

-

Anggota : Seluruh Mahasiswa KKN

21

• Kegiatan Pelaksanaan Program Inti
(Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian)
-

Koordinator : Aldi Tantu

-

Anggota : Seluruh Mahasiswa KKN

• Kegiatan Pelaksanaan Program Tambahan
(Olahraga)
-

Koordinator : Indriyani Rauf

-

Anggota : Seluruh Mahasiswa KKN

• Kegiatan Pelaksanaan ( Kesenian )
-

Koordinator : Indriyani Rauf

-

Anggota : Seluruh Mahasiswa KKN

• Pelaksanaan Kegiatan Memperingati Hari
Sumpah Pemuda (Gebyar Sunpah Penuda)
Tanggal 28 Oktober 2021 Sekaligus
Pengumuman Kejuaraan Pemenang
Cabang Lomba Olahraga dan Kesenian.
-

Koordinator : Moh.Novtiardi A.
Mahmud

-

Anggota : Seluruh Mahasiswa KKN
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• Kegiatan Pembuatan Tapal Batas Dusun
Desa Lamu
-

Koordinator : Rusliyanto Rusman

-

Anggota : Seluruh Mahasiswa KKN

• Perpisahan Mahasiswa KKN-T UNG 2021

2.5

-

Koordinator : Andi Ahmad

-

Anggota : Seluruh Mahasiswa KKN

Implementasi Program Kerja
Kegiatan kami dilaksanakan selama 50 hari dan kegiatan ini didukung oleh aparat desa
terutama kepala desa lamu dan kepala dusun baik kegiatan tambahan maupun kegiatan inti
seperti Menganalisis data SDGs, Musyawarah bersama, Sosialisasi dan Penyuluhan
Pengembangan Pertanian, Pelaksanaan Program Tambahan (Olahraga, Kesenian, dan
Pembuatan Tapal Batas).

2.6

Hasil Pelaksanaan Program
Program yang dibuat oleh mahasiswa KKN-T 2021 di desa lamu:
• Awal mula kami mahasiswa mengobservasi potensi-potensi yang ada di masyarakat
Desa Lamu secara door-to-door. Kemudian mahasiswa KKN melakukan observasi
ke lahan warga masyakarat desa lamu untuk mengamati secara langsung
permasalahan yang terjadi pada tanaman khusunya tanaman jagung.
Berdasarkan dari kegiatan-kegiatan tersebut di dapatkan berbagai masalah yang ada
di desa lamu, maka untuk mengatasi tersebut, maka mahasiswa merancang dan
melaksanakan program inti yaitu dalam bidang pertanian, ialah “Penyuluhan Dan
Pengembangan Pertanian” dalam hal cara mengatasi pemberatas hama. Sebelum
diadakan program ini, masyarakat desa lamu sangat kesusahan dalam mengatasi hama
yang ada di tanaman jagung yang mengakibatkan hasil produksi pertanian menurun dan
setelah

diadakan

program

tersebut,
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maka

banyak

masyarakat

yang

mulai

mengimplementasi ilmu-ilmu yang mereka dapatkan seperti cara menangani hama yang
ada pada tanaman jagung mereka.
• Selain program inti mengenai pertanian, mahasiswa KKN melakukan sosialisasi
vaksinasi covid-19, melakukan pendataan dan pelaksaan vaksinasi covid-19 kepada
masyarakat desa lamu. Sebelum mahasiswa KKN mensosialisasikan vaksinasi covid19 kepada masyarakat desa lamu, tingkat partisipasi masyarakat dalam vaksinasi
masih sangat rendah. Namun, setelah mahasiswa KKN mensosialisasikan vaksin
kepada masyarakat desa lamu, angka partisipasi masyarakat untuk mau dan
melaksanakan vaksinasi covid-19 meningkat dengan pesat.
• Selain program mengenai pertanian dan vaksinasi, mahasiswa KKN juga membuat
tapal batas dusun desa lamu. Sebelum adanya tapal batas dusun, masyarakat baik
yang ada di dalam maupun di luar desa lamu masih bingung dalam penetuan batas
dusun yang ada di desa lamu. Setelah tapal batas dusun dibuat, maka mempermudah
masyarakat baik yang ada di dalam maupun di luar desa lamu dalam penentuan dan
melihat batas dusun serta meningkatkan kualitas desa dalam bidang Infrastruktur.

2.7

Pengawasan Program Kerja
Pengawasan program kerja dilakukan oleh berbagai pihak antara lain pihak Lembaga
Pengabdian Masyarakat (LPM), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Dosen Pembimbing
Lapangan (DPL), Kecamatan Tilamuta dan Kepala Desa Lamu selalu dilakukan seiring dengan
kegiatan yang berjalan. Pada setiap melakukan kegiatan diusahakan selalu ada koordinasi
dengan pihak-pihak terkait yang berfungsi sebagai lembaga pengawas KKN. Selain itu kami
Mahasiswa KKN Desa Lamu selalu berkonsultasi dengan mereka ketika akan melakukan
kegiatan dan ketika ada masalah yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan di desa.

2.8

Evaluasi Program Kerja
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Mahasiswa KKN Universitas Negeri Gorontalo bekerja
sama dengan Aparat Desa Lamu. Semua kegiatan Alhamdulillah terlaksanakan dengan baik
karena pada saat melaksanakan kegiatan, semua panitia mengadakan rapat disetiap kegiatan,
baik rapat persiapan sebelum kegiatan dimulai maupun rapat evaluasi setelah kegiatan
dilakukan. Sehingga dari rapat-rapat yang dilaksanakan dapat diketahui program kerja yang
terlaksana dengan baik dan program kerja yang mengalami hambatan agar bisa langsung diatasi
permasalahannya dan dicari solusi yang terbaik.
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BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Realisasi Program Kerja
Berdasarkan beberapa permasalahan yang kami jumpai di Desa Lamu berikut beberapa
program kerja/kegiatan yang telah kami laksanakan selama 50 hari yang terdiri dari program inti
dan program tambahan. Diharapkan kedepannya dapat bernilai sebagai kontribusi positif bagi
kemajuan perkembangan desa. Adapun program kerja yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel 12. Realisasi Program Kerja
Waktu
Pelaksanaan

No

Kegiatan

1

Sosialisasi, Pendataan
dan Pelaksanaan
Vaksinasi Covid 19

September 2021

2

Menganalisis Data Sdgs
Desa Lamu

Rabu, 15
September 2021

Pergerakan cepat
(Gercep) Mahasiswa
Kkn Membantu Korban
Bencana Banjir Di Desa
Lamu

Kamis, 16
September 2021

3

Selasa, 14

25

Dokumentasi

4

Menghadiri Undangan
Masyarakat Doa Arwah
Yang Ke-5 Hari.

Jumat, 17
September 2021

5

Jum’at Bersih (Masjid
Nasta’in, Masjid AlInsan)

• Sabtu, 18
September
2021
• Minggu, 17
Oktober
2021

6

Musyawarah Bersama
Di Kantor Desa Lamu
Dengan Aparat Desa
Lamu Dalam
Pembahasan SDGs
Desa Lamu

Senin, 20
September 2021

7

8

Mengobservasi Potensi
SDGs Ke RumahRumah Warga

Rapat KKN Bersama
Karang Taruna
“Motota” Desa Lamu

Selasa, 21
September 2021

Rabu, 22
September 2021

26

9

Perencanaan Dan
Persiapan Program Inti

Kamis-Minggu,
23-26
September 2021

10

Pelaksanaan Observasi
Di Lahan Warga
Masyarakat Desa Lamu

Senin, 27
September 2021

11

12

Penggantian Data Pkk
Tahunan

Kerja Bakti Di Kantor
Desa Lamu dan Masjid
An-Nayah

Selasa, 28
September 2021

Rabu, 29
September 2021

27

Kamis, 30
September 2021

13

Pembagian Bantuan
Korban Banjir Di Desa
Lamu

14

Pelaksanaan Vaksinasi
Covid-19 Di Polres
Boalemo

Jumat, 01
September 2021

Persiapan Program Inti

Sabtu-Minggu,
02-03 Oktober
2021

Pelaksanaan Kegiatan
Program Inti
(Penyuluhan dan
Pengembangan
Pertanian)

Senin, 04
Oktober 2021

16

17

28

Selasa, 05
Oktober 2021

18

Pelaksanaan Vaksinasi
Massal Covid-19 Di
Terminal Hungayona’a

19

Perencanaan Program
Tambahan Serta
Pembentukkan Panitia
Kegiatan Antara
Mahasiswa KKN Dan
Karang Taruna
“Motota” Desa Lamu

Rabu, 06
Oktober 2021

20

Persiapan Program
Kegiatan Tambahan
(Olahraga) dan
Sosialisasi Vaksinasi
Covid-19 Secara dorto-dor

Kamis-Selasa,
07-12 Oktober
2021

21

Pelaksanaan Vaksinasi
Covid-19 Di Polres
Boalemo

Jumat, 08
Oktober 2021

29

22

Pelaksanaan Program
Tambahan Di Cabang
Olahraga

Rabu-Kamis,
13-21 Oktober
2021

( Volly Ball, Takraw,
Game Online)

23

Persiapan Program
Kegiatan Tambahan
(Kesenian)

Jumat, 22
Oktober 2021

24

Pembuatan Tolangga
(Maulud Nabi)

Sabtu, 23
Oktober 2021

25

Pelaksanaan Program
Tambahan Kesenian
(Vokalia, Konteks
Kacamata, Adzan,
Hafalan Surah)

Sabtu-Selasa,
23-26 Oktober
2021

30

26

Persiapan Kegiatan
Memperingati Hari
Sumpah Pemuda
Tanggal 28 Oktober
2021

27

Pelaksanaan Kegiatan
Memperingati Hari
Sumpah Pemuda
(Gebyar Sumpah
Pemuda) Tanggal 28
Oktober 2021 Sekaligus
Pengumuman
Kejuaraan Lomba Pada
Program Kegiatan
Tambahan (Olahraga
Dan Kesenian)

Kamis, 28
Oktober 2021

28

Perencanaan
Pembuatan Tapal Batas
Dusun Desa Lamu

Sabtu, 30
Oktober 2021

Pembuatan Tapal Batas
Dusun Desa Lamu

Minggu, 31
Oktober 2021 –
Senin, 01
November 2021

29

Rabu, 27
Oktober 2021

31

30

Perpisahan Mahasiswa
KKN-T UNG 2021

Selasa, 02
November 2021
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BAB IV
LAPORAN KEGIATAN

Tabel 13. Laporan Kegiatan KKN-T UNG 2021
Desa Lamu Kec. Tilamuta Kab. Boalemo

NO

HARI /
TANGGAL

PUKUL

KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN
• Kedatangan ke tempat

16.15 s/d

Coaching Mahasiswa

Selesai

KKN

coaching (Kampus)
• Pelaksanaan Coaching di
mulai

Minggu, 12
1.

September

• Kedatangan ke kampus

2021

sebagai titik kumpul
08.00 s/d

Pemberangkatan

sebelum keberangkatan

Selesai

Mahasiswa KKN

• Keberangkatan ke desa
lamu, kec. tilamuta, kab.
Boalemo
• Kedatangan ke desa lamu,
kec. tilamuta, kab. boalemo
tepatnya di kantor desa
lamu
• Sambutan dari dosen

2.

pembimbing lapangan

Senin, 13

13.00 s/d

Penyambutan oleh

September

• Sambutan dari kepala desa

Selesai

Kepala Desa Lamu

lamu sekaligus menerima

2021

secara resmi dan langsung
mahasiswa KKN di desa
lamu
• Perkenalan oleh setiap
mahasiswa KKN desa lamu
• Pengantaran mahasiswa ke
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posko secara langsung oleh
kepala desa lamu
• Kedatangan ke kantor desa
lamu
• Melakukan pendataan data
3.

Selasa, 14

08.00 s/d

September

Selesai

2021

Sosialisasi, Pendataan
dan Pelaksanaan
Vaksinasi Covid 19

diri peserta vaksinasi covid19
• Pelaksanaan vaksinasi
covid-19 bagi masyarakat
yang terdaftar

Rabu, 15
4

September
2021

• Kedatangan ke kantor desa
15.00 s/d

Menganalisis Data

Selesai

SDGS Desa Lamu

lamu
• Menganalisis data SDGs
desa lamu

5

Kamis, 16

16.00 s/d

September

selesai

2021

Pergerakan cepat

• Mendatangi rumah-rumah

(Gercep) Mahasiswa

masyarakat yang terkena

KKN dalam
Membantu Korban
Bencana Banjir
Didesa Lamu

Jum’at, 17
6.

September
2021

Menghadiri Undangan

• Minggu, 17

warga masyarakat yang
tergenang banjir
• Kedatangan ke rumah

Masyarakat Doa

warga yang melakukan

selesai

Arwah yang ke-5

Takziah

Hari.

• Ikut dalam takziah
• Jalan pagi bersama
• Melakukan senam bersama

September
7.

• Membersihkan rumah

19.00 s/d

• Sabtu, 18

2021

banjir

10.00 s/d
selesai

Jum’at bersih (Masjid

di kantor desa lamu

Nasta’in, Masjid Al-

• Membersihkan masjid

Insan)

Oktober

Nasta’in

2021
• Kedatangan ke masjid Al34

Insan
• Membersihkan masjid AlInsan
• Pembukaan acara
musyawarah bersama
• Pembacaan doa
• Penyampaian laporan
Musyawarah Bersama
Di Kantor Desa Lamu
8.

Senin, 20

09.00 s/d

Dengan Aparat Desa

September

selesai

Lamu Dalam

2021

Pembahasan SDGs
Desa Lamu

panitia
• Pengantar kata oleh
koordinator desa
(KORDES)
• Sambutan oleh bapak
kepala desa lamu sekaligus
membuka acara secara
resmi
• Penutupan
• Pembahasan SDGs oleh
pendamping kecamatan
• Kedatangan ke rumahrumah warga masyarakat

9.

Selasa, 21

17.00 s/d

September

selesai

2021

Mengobservasi
Potensi SDGs Ke
Rumah-rumah Warga

desa lamu
• Melakukan observasi
langsung (wawancara) pada
warga masyarakat desa
lamu

Rabu, 22
10.

September
2021

11.

08.00 s/d
selesai

Rapat KKN Bersama
Karang Taruna
“Motota” Desa Lamu

• Pembukaan rapat
• Rapat (pembahasan
persiapan program inti)
• Penutupan rapat

Kamis-

09.00 s/d

Perencanaan dan

Berkonsultasi dengan

minggu, 23-

Selesai

Persiapan Program

ayahanda desa lamu,
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26 September

Inti

Pembina karang taruna
“motota” dan dosen

2021

pembimbing lapangan (DPL)
• Mendatangi lahan warga
masyarakat desa lamu
• Melakukan observasi dan
melihat kondisi yang terjadi

12.

Senin, 27

08.00 s/d

september

selesai

2021

Pelaksanaan

pada tanaman jagung

Observasi Dilahan

• Mengamati tanaman jagung

Warga Masyarakat

yang disesuaikan dengan
hasil wawancara dari para
petani
• Kembali pulang ke posko
KKN
• Kedatangan ke kantor desa

Selasa, 28
13.

September
2021

lamu
19.00 s/d

Penggantian Data

Selesai

PKK Tahunan

• Penggantian data PKK
tahunan bersama ketua
PKK beserta jajarannya di
kantor desa lamu
• Kedatangan ke kantor desa
lamu
• Membersihkan kantor desa

Rabu, 29
14.

September
2021

08.00 s/d
selesai

Kerja Bakti Di Kantor

lamu

Desa Lamu dan
Masjid An-Nayah

• Kedatangan ke masjid AnNayah
• Membersihkan masjid AnNayah

15.

Kamis, 30

19.30 s/d

Pembagian Bantuan

September

selesai

Korban Banjir di Desa
36

Turun langsung ke rumahrumah warga yang menjadi
korban bencana banjir untuk

2021

Lamu

membagikan bantuan.
• Kedatangan ke polres
boalemo
• Melakukan pendataan data

16.

Jum’at, 01

10.00 s/d

Oktober 2021

selesai

Pelaksanaan Vaksinasi
Covid-19 Di Polres
Boalemo

diri peserta vaksinasi covid19
• Pelaksanaan vaksinasi
covid-19 bagi masyarakat
yang sudah terdata dan
terdaftar sebagai peserta
vaksinasi
• Pembuatan surat undangan
• Pembuatan susunan acara
• Penyusunan doa
• Pembuatan laporan panitia
• Menyebarkan dan

Sabtu17.

mengantarkan surat

Minggu, 02-

10.00 s/d

Persiapan Program

03 Oktober

selesai

Inti

undangan
• Mempersiapkan konsumsi
• Mensterilkan lokasi

2021

kegiatan
• Gladi bersih persiapan
program inti
• Mempersiapkan peralatan
yang akan digunakan
• Melakukan registrasi
• Pembukaan

18.

Pelaksanaan Program

• Pembacaan doa
• Menyanyikan lagu

Senin, 04

10.30 s/d

Inti (Penyuluhan dan

Oktober 2021

selesai

Pengembangan
Pertanian)

Indonesia Raya
• Penyampaian laporan
panitia
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• Pengantar kata oleh
koordinator desa
• Sambutan, arahan oleh
bapak kepala desa lamu
• Pemateri materi pertama
• Pemaparan materi kedua
• Istirahat
• Penutupan
• Kedatangan ke terminal
hungayona’a
• Melakukan pendataan data
diri peserta vaksinasi covidPelaksanaan Vaksinasi
19.

Selasa, 05

09.00 s/d

Masal Covid-19 di

Oktober 2021

selesai

Terminal
Hungayona’a

19
• Pelaksanaan vaksinasi
covid-19 bagi masyarakat
yang sudah terdata dan
terdaftar sebagai peserta
vaksinasi.
• Pembagian vitamin, stiker,
dan hand sanitizer
• Konsultasi dengan kepala

Perencanaan Program
Tambahan Serta

20.

Rabu, 06

20.00 s/d

Oktober 2021

selesai

Pembentukan Panitia
Kegiatan Antara
Mahasiswa KKN dan
Karang Taruna
“Motota” Desa Lamu

desa lamu dan Karang
Taruna “Motota” desa
lamu terkait dengan
pelaksaanan kegiatan
program tambahan yang
akan dilaksanakan
• Pembentukan panitia
kegiatan tambahan
(olahraga dan kesenian)

21.

Kamis-

10.00 s/d

Persiapan Program

• Menjalankan list donator

Selasa, 07-12

selesai

Kegiatan Tambahan

kepada masyarakat desa

38

Oktober 2021

(olahraga) dan
sosialisasi vaksinasi

lamu untuk dana program
kegiatan tambahan

covid-19 secara dor to

• Sosialisasi vaksinasi yang

dor

akan dilaksanakan pada
tanggal 8 di polres boalemo
• Kedatangan ke polres
boalemo
• Melaksanakan pendataan

22.

Jum’at, 08

08.00 s/d

Oktober 2021

selesai

Pelaksanaan Vaksinasi
Covid-19 Di Polres
Boalemo

data diri peserta vaksinasi
• Pelaksanaan vaksinasi
covid-19 bagi masyarakat
yang sudah terdata dan
terdaftar sebagai peserta
vaksinasi
• Pembukaan kegiatan
• Pembacaan doa
• Pengantar kata oleh kepala
desa lamu

Pelaksanaan Program

23.

Rabu-Kamis,

16.00 s/d

13-21

selesai

Oktober 2021

• Sambutan, arahan oleh

Tambahan Di Cabang

wakil ketua DPRD

Olahraga ( Volly Ball,

boalemo, sekaligus

Sepak Takraw, Game

membuka kegiatan secara

Online)

resmi
• Penutupan
• Dimulainya lomba olahraga
(Volly ball, Sepak Takraw,
dan Game Online)
• Melakukan dekorasi

24.

Jumat, 22

19.00 s/d

Persiapan Program

Oktober 2021

selesai

Tambahan (Kesenian)

panggung
• Membuat surat undangan
• Mempersiapkan konsumsi
yang akan digunakan pada
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kegiatan kesenian (pentas
seni) pada besok hari
tanggal 23 Oktober 2021
• Mempersiapkan alat dan
bahan yang akan digunakan
25.

Sabtu, 23

09.00 s/d

Pembuatan Tolangga

Oktober 2021

Selesai

(Maulud Nabi)

dalam menghiasi tempat
walima
• Mulai menghiasi tempat

walima
• Pembukaan acara
• Pengantar kata oleh Pembina
Sabtu- Selasa,
26

23-26

Oktober 2021

16.00 s/d
selesai

Pelaksanaan Program

karang taruna “Motota” desa

Tambahan Kesenian

lamu

(Vokalia, Konteks
Kacamata, Adzan,
Hafalan Surah)

• Sambutan oleh bapak kepala
desa lamu
• Di mulainya lomba kesenian
(Vokalia dan Konteks
kacamata)

• Pembuatan surat undangan
• Mempersiapkan konsumsi
• Pembuatan susunan acara
dan doa
Persiapan Kegiatan

27.

Rabu , 27

19.00 s/d

Oktober 2021

Selesai

Memperingati Hari
Sumpah Pemuda
Tanggal 28 Oktober
2021

• Mempersiapkan
perlengkapan berupa alat
dan bahan yang akan
digunakan pada lomba
memperingati hari sumpah
pemuda
• Latihan drama dan tari
KKN bersama karang
taruna

28.

Kamis , 28

14.00 s/d

Pelaksanan Kegiatan
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• Mensterilkan lapangan

Oktober 2021

Selesai

Memperingati Hari

• Pembukaan kegiatan

Sumpah Pemuda

• Pembacaan doa

(Gebyar Sumpah

• Pengantar kata oleh kepala

Pemuda) Tanggal 28
Oktober 2021
Sekaligus
Pengumuman

desa lamu
• Sambutan oleh sekretaris
camat tilamuta, sekaligus
menutup seluruh rangkaian

Kejuaraan Lomba

acara kegiatan program

Pada Program

tambahan (olahraga dan

Kegiatan Tambahan

kesenian)

(Olahraga dan

• Pengumuman kejuaraan,

Kesenian)

dan persembahan tarian,
lomba serta drama sejarah
sumpah pemuda
• Pengecekan tanah untuk

Perencanaan
29.

Sabtu, 30

08.00 s/d

Pembuatan Tapal

Oktober 2021

Selesai

Batas Dusun Desa
Lamu

pembuatan tapal batas
dusun
• Mempersiapkan bahan
yang akan digunakan
(pasir, semen, batako, dan
cat)
• Kedatangan ke tempat
pembuatan tapal batas

30.

Minggu, 31

07.00 s/d

Oktober 2021

Selesai

Pembuatan Tapal

dusun, sambil membawa

Batas Dusun Desa

alat dan bahan yang akan

Lamu

digunakan
• Pembuatan tapal batas
dusun mulai dikerjakan.
• Pembukaan

Selasa, 02
31.

Perpisahan Mahasiswa

November

19.00 s/d

2021

Selesai

KKN-T UNG 2021

• Sambutan,pesan kesan oleh
kepala desa lamu
• Pesan dan kesan oleh ketua
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karang taruna”Motota’’
Desa Lamu
• Pesan dan kesan oleh
koodinator desa
• Penyerahan cendramata
yang diserahkan langsung
oleh kordinator desa kepada
kepala desa lamu
• Penutupan
• Persembahan vokalgrup
dari mahasiswa KKN-T
2021 disetai dengan saling
berjabat tangankepaa
seluruh masyarakat desa
lamu.

4.1 Hambatan dan Pelaksanaan Program Kerja
Berikut beberapa hambatan yang dialami dalam pelaksanaan program kerja antara
lain:
1. Masih banyak warga masyarakat desa lamu yang lupa membawa kartu keluarga dan
lupa dengan No.Telpon sebagai syarat pelaksanaan vaksinasi covid-19.
2. Masih banyak data SDGs desa lamu yang belum lengkap dan belum terisi, serta
pegisian data SDGs masih menggunakan formulir yang manual.
3. Belum selesai dalam mebersihkan rumah warga, telah terjadi kembali banjir susulan.
4. Kurangnya partisipasi masyarakat yang ikut dalam musyawarah bersama di kantor
desa lamu.
5. Masalah waktu (sebagaian besar masyarakat desa lamu mayoritasnya petani sehingga
waktu yang dimiliki para petani hanya pada sore hari mejelang malam)
6. Waktu pemateri (pemateri tidak bisa hadir diwaktu yang telah ditetukan, sehingga
waktu kegiatan diundur)
7. Tidak semua lahan warga masyarakat desa lamu yang dapat kami kunjugi,
dikarenakan terbatasnya waktu dan tenaga.
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8. Pemanggilan peserta vaksinasi tidak teratur, sehinggnya peserta vaksinasi yang telah
terdaftar lebih awal tidak dipanggil terlebih dahulu malah sebaliknya peserta yang
datang lebih akhir didahulukan.
9. Sebagian besar warga masyarakat tidak hadir dikarenakan sibuk dalam pelaksanan
kegiatan penyuluhan dan pengembangan pertaian.
10. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam sumbangsi bantuan dana untuk pelaksanaan
program kegiatan tambahan.
11. Salah satu tim tidak hadir dalam mengikuti perlombaan dikarenakan terdapat
kesibukan lain.
12. Tidak semua mahasiswa KKN mengikuti dan terlibat dalam penggatian data pkk
tahunan.
13. Dekorasi panggung belum 100% terselesaikan dikarenakan peralatan dan bahan yang
dibutuhkan masih banyak yang belum tersedia.
14. Kurangnya partisipasi dari anak-anak utuk mengikuti perlombaan pada cabang lomba
vokalia, adzan, dan hafalan surah.
15. Tapal batas belum tersablon dan belum tertera tulisan yang diakibatkan karna masih
dalam proses menunggu pengeringan cat.

4.2 Solusi Penyelesaian Masalah
Ditempat lokasi mahasiswa KKN desa lamu menemukan hambatan dalam pelaksanaan
program kerja, untuk itu solusi dalam mengatasi hambatan yang ada yaitu sebagai berikut :
1. Kami mahasiswa KKN memberikan petunjuk dan arahan yang lebih kepada masyarakat desa
lamu yang sebagai calon vaksinasi, agar kiranya tidak lupa membawa kartu keluarga dan
No.Telpon pada saat nantinya akan kembali melaksanakan vaksinasi covid-19.
2. Kami mahasiswa KKN Ikut membantu dalam pencarian data-data SDGs yang belum lengkap
serta membantu untuk menginput data SDGs melalui EXCEL.
3. Membuat pembangunan Drainase di desa lamu.
4. Pemdes dan mahasiswa KKN bekerja sama untuk memberikan penguatan dan edekuasi
kepada masyarakat desa lamu.
5. Kegiatan sosialisasi dilakukan pada sore hari sehingga para petani bisa mengikuti sosialisasi
tersebut.
6. Mengkoordinasikan kembali kepada pihak terkait (Pemateri) mengenai waktu kegiatan yang
sudah di tetapkan.
7. Mahasiswa KKN membentuk kelompok dan lebih meminimalisir waktu untuk berkunjung ke
lahan warga, agar semua lahan di desa lamu bisa dikunjungi.
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8. Tim penyelenggara vaksinasi lebih mengatur dan memerhatikan kembali data-data peserta
vaksinasi yang lebih awal telah terdaftar dan yang baru mendaftar, sehingga yang terlebih
dahulu datang dapat melakukan vaksinasi lebih awal.
9. Menyampaikan kembali apa yang di sampaikan oleh pemateri kepada pada para petani yang
tidak sempat hadir dalam kegiatan penyuluhan dan pengembangan pertanian.

10. Kami mahasiswa KKN lebih bijak dalam menggunakan dan mengeluarkan dana untuk
keperluan program kegiatan tambahan.
11. Kami mahasiswa KKN tetap melanjutkan pertandingan yang selanjutnya, sehingganya
perlombaan dalam bidang olahraga tetap berjalan dengan sukses dan lancar.

12. Mahasiswa KKN yang terlibat dalam penggatian data PKK tahunan bekerja dengan
keras, sehingganya penggantian data PKK dapat terselesaikan dengan baik.
13. Mahasiswa KKN bergerak cepat untuk melengkapi peralatan dan bahan yang
dibutuhkan dalam pendekorasian panggung, sehingga dekorasi panggung dapat
terselesaikan dengan tepat waktu.
14. Mahasiswa KKN lebih meningkatkan kerja sama dalam memberikan sosialisasi dan edekuasi
kepada masyarakat (anak-anak) agar ikut dalam perlombaan yang akan dilaksanakan pada
kegiatan program tambahan dalam bidang kesenian.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Dari hasil kegiatan yang dilakukan selama 50 hari dari Desa Lamu yaitu dapat
diambil kesimpulannya bahwa
1. Lingkungan
Desa Lamu Mayoritas penduduknya lebih dominan bertani Tanaman Jagung,
karena struktur tanahnya cocok untuk menanam jagung
2. Desa dan Petani Jagung
Kepala Desa, Aparat Desa, Masyarakat, Karang Taruna, Petani Jagung dan pelaku
Kelompok Tani mendapat pengetahuan tentang tata mengelola Tanaman Jagung
Dengan Baik
3. Program Tambahan Lainnya
Pada program tambahan ini terdapat berbagai macam kegiatan yakni program
terdapat berbagi perlombaan yakni:
- Cabang Olahraga Terbagi Menjadi 3 Yaitun : Volly Ball, Takraw, Game Online
- Kesenian Terbagi Menjadi 4 Yaitu : Adzan, Vokalia, Hafalan Surah, Konteks
Kacamata
- Pembuatan Tapal Batas

5.2. Saran
Untuk seluruh Mahasiswa KKN pengabdian dalam melakukan program-program
agar lebih terbuka dan cermat melihat apa yang lebih dibutuhkan oleh masyrakat
melaluli SDGs agar program – program dapat terlaksana dengan baik serta dapat
berguna bagi masyarakat untuk jangka waktu yang lebih lama. Serta dapat
meninggalkan kesan menyenangkan kepada masyarakat kepada mahasiswa KKN
dengan menciptakan program tambahan dilain dari program inti seperti kegiatan
olahraga dan kesenian. Sisi yang lain adalah perlu peran pemerintah desa dalam
memotivasi masyarakat dalam peningkatan kegiatan yang berhubungan dengan
pengembangan sumber daya manusia atas kesadaran memanfaatkan kekayaan alam
disekitar dan menciptakan pola pikir yang berorientasi masa depan yang lebih baik. Hal
ini sesuai dengan observasi selama peserta KKN pengabdian berada di lokasi kegiatan
serta wawancara dengan masyarakat dan aparat desa.
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DAFTAR PUSTAKA

RPJMDES tahun 2013-2015, Boalemo Lamu
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Lampiran

Coaching Mahasiswa KKN

Pemberangkatan Mahasiswa

Penerimaan mahasiswa KKN

Sosialisasi, pendataan dan pelaksaaan vaskin

Menganalisis Data SDGS Desa Lamu

Mahasiswa KKN membantu membersihkan
rumah warga korban banjir

Kerja Bakti
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Musyawarah bersama aparatur desa

Rapat Bersama karang taruna “Motota
Desa Lamu

Mengobsevasi potensi SDGS ke rumah warga

Perencanaan dan persiapan program inti

Observasi di lahan warga masyarakat

Penggantian data PKK tahunan

Pembagian bantuan korban banjir

Kerja bakti
48

Vaksinasi masal di polres Boalemo

Pelaksanaan program inti sosialisasi

Persiapan program inti

Pelaksanaan vaksinasi di terminal hungayonaa

Perencanaan program tambahan

Pelaksanaan program tambahan (olahraga)

Persiapan program tambahan kesenian

Pembuatan tolangga maluid nabi
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Pelaksanaan program tambahan kesenian

Persiapan kegiatan hari sumpah pemuda

Pelaksanaan kegiatan gebyar sumpah pemuda

Perencanaan pembuatan tapal batas

Pembuatan tapal batas dusun

Perpisahan mahasiswa KKN-T UNG
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Kata Pengantar

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, sebab hanya atas
kemurahan-Nya kami mampu menyelesaikan laporan dengan tema “ Menciptakan Desa
Peduli Lingkungan dan Tanggap Bencana Di Desa Ayuhulalo Menuju Desa Sehat Dan
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atas terselesaikannya laporan ini. Terutama kepada dosen pembimbing serta seluruh perangkat
dan warga Desa Ayuhulalo. Kami sadar jika pembuatan laporan ini belum sempurna.
Sehingga kami sangat menerima segala bentuk kritikan membangun. Semoga dengan
selesainya laporan ini mampu memberikan manfaat untuk para pembaca.
Kegiatan KKN cukup penting untuk menopang berbagai aspek kehidupan di
masyarakat. Setiap kegiatan tentu disesuaikan dengan kepentingan serta kondisi daerah yang
dituju.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Universitas Negeri Gorontalo sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi selalu berusaha
melaksanakan Catur Dharma (Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan
peneladanan) secara optimal, baik di dalam mau pun di luar kampus. Kegiatan Catur Dharma
dilakukan oleh setiap civitas akademika, termasuk mahasiswa. Program Kuliah Kerja Nyata
(KKN) merupakan salah satu kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada
masyarakat yang terintegrasi, karena KKN dilaksanakan mahasiswa di luar kampus Bersama
dengan masyarakat (baik di pedesaan maupun perkotaan). Melalui kegiatan KKN diharapkan
mahasiswa sebagai penggerak pembangunan dapat menerapkan ilmunya dalam kehidupan
bermasyarakat, dan mampu memberikan solusinya. Dengan demikian, besar kemungkinan
berbagai instansi ikut terlibat dalam kegiatan KKN.
Oleh karena itu KKN ini dilaksanakan oleh mahasiswa Di Desa Ayuhulalo, kecamatan
Tilamuta Bersama masyarakat untuk mengetahui segala potensi-potensi yang ada di Desa
Ayuhulalo agar mahasiswa dan pihak-pihak yang berpengaruh di Desa dapat mengembangkan
potensi tersebut dan dapat diberdayakan untuk membangun serta menjaga kebersihan dan
kesehatan di Desa.
Dalam pelaksanaan praktek lapangan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk
melakukan Latihan, penerapan dan pengalaman ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dari
bangku perkuliahan dan di dilakukan di lingkungan masyarakat sehingga kehadiran
mahasiswa dalam praktek lapangan ini dapat memberikan suatu ilmu, bantuan pemikiran,
tenaga dan teknologi juga seni dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam segala
bidang hal ini akan berakibat pada rendahnya kualitas sumber daya manusia yang pada
gilirannya akan membawa dampak yang luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Memperhatikan hal-hal tersebut, pada tahun 2021 KKN UNG menetapkan
“Menciptakan Desa Peduli Lingkungan dan Tanggap Bencana Di Desa Ayuhulalo Menuju
Desa Sehat Dan Sejahtera”
Memperhatikan hal-hal tersebut, segala wujud laporan yang telah menjadi tugas
mahasiswa, maka kami susun laporan ini untuk melaporkan segala bentuk kegiatan yang
mahasiswa KKN lakukan dari penurunan hingga penarikan.
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B. Target
Suatu program terbentuk karena adanya tindakan yang perlu dilakukan oleh sebagian
individu yang bermakna positif kepada siapa yang maksudkan dalam program tersebut.
Hal ini menujukan bahwa target miliki peranan penting dalam membentuk suatu program.
Karena target merupakan salah satu aspek penunjang keberhasilan program. Sehingga
sangat penting untuk memperhatikan kesesuaian target dalam membentuk sebuah
program.
Adapun beberapa target yang maksudkan oleh Mahasiswa Kuliah kerja nyata (KKN)
Tematik Desa Membangun 2021 Universitas Negeri Gorontalo dalam hal program yang
dibentuk yaitu, Mahasiswa, Masyarakat dan Aparat Desa.
a. Mahasiwa
 Meningkatkan kepedulian dan kesadaran mahasiswa terkait permasalahan yang
ada di masyarakat.
 Memberikan kesempatan kepada mahaiswa untuk berkontribusi dan berpartisipasi
langsung dalam kehidupan bermasyarakat.
b. Masyarakat
 Mendapatkan bantuan dan solusi dalam permasalahan yang ada di desa Pentadu
Barat
 Meningkatkan solidaritas dan sportivitas masyarakat melalui program tambahan
yang di selenggarakan mahasiswa yang bekerjasama dengan Karang Taruna dan
Remaja Muda desa Pentadu Barat.
c. Aparat Desa
 Memperoleh manfaat tenaga dan pikiran dalam melaksanakan program desa.
 Membantu upaya percepatan penanganan covid-19
 Membantu dalam penuyusan perubahan RPJMDES Desa Ayuhulalo
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C. Tujuan
Kuliah kerja nyata yang dilaksanakan oleh Mahasiswa KKN Tematik Desa
Membangun 2021 diharapkan dapat membentuk empati dan partisipasi mahasiswa terkait
masalah pada wilayah yang ada di desa tujuan. Hal ini dibuat semata-mata untuk
membangun pribadi mahasiswa agar mampu mengimplementasikan teori yang sudah di
pupuk dari bangku perkuliahan ke dalam dunia masyarakat.
Kuliah Kerja Nyata dapat diartikan sebagai sebuah rana yang diberikan kepada
mahasiswa untuk dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi. Dimana hal ini dapat
diwujudkan dengan peran mahasiswa dalam menggali potensi yang ada di desa yang
masih belum maksimal dalam pengelolaannya.Sehingga hal ini dapat dijadikan oleh
mahasiswa sebagai peluang untuk menciptakan sebuah program yang memberikan solusi
dalam memaksimalkan potensi desa tujuan.
Berikut tujuan dibentuknya program oleh

mahasiswa KKN tematik desa

membangun Di desa tujuan yakni Desa Ayuhulalo diantaranya :
1. Melaksanakan upaya penanganan penyebaran covid-19
a. Untuk meningkatkan persentase jumlah masyarakat desa Ayuhulalo yang telah
melakukan vaksinasi.
b. Untuk

melakukan

upaya

penanganan

penyebaran

covid-19

melalui

penyemprotan cairan disinfektan di desa Ayuhulalo.
2. Perubahan dan Penetapan RPMJDes Desa Ayuhulalo periode 2020-2026
a. Melakukan pendampingan penyusunan perubahan RPJMDes Desa Ayuhulalo
periode 2020-2026
b. Menemukan, merumuskan, dan mempelajari tipologi desa
c. Kontribusi Mahasiswa melalui aktivitas yang bisa memecahkan permasalahan
ditengah masyarakat terkait dengan SDGs Desa.
3. Simulasi evakuasi tanggap bencana dan pengembangan linkgukan.
a. Meningkatan wawasan pengetahuan mahasiswa dan warga masyarakat tentang
desa sehat dan sejahtera serta konsep penanganan bencana alam melalui
pengelolaan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) berbasis keterlibatan dan
pemberdayaan masyarakat yang tangguh bencana.
b. Mengurangi resiko pengurangan bencana dengan melakukan pembersihan
drainase yang merupakan salah satu penyebab terjadi bencana banjir di desa
Ayuhulalo.
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4. Ayuhulalo Champion
a. Sebagai upaya percepatan vaksinasi covid-19
b. Menjalin persaudaraan serta meningkatkan persatuan dan kesatuan antara
masyarakat Desa Ayuhulalo dengan Mahasiswa KKN Universtas Negeri
Gorontalo.
c. Sebagai wadah pengembangan minat dan bakat pemuda desa dalam bidang
sepak bola.
d. Memberikan hiburan bagi masyarakat Desa Ayuhulalo.
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BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN KKN

A. Hasil Observasi Lapangan
Sebelum

membuat rencana kegiatan terlebih dahulu mahasiswa melakukan survey

lapangan. Selama masa survey selama 1 minggu, yaitu pada 14 September 2021 mahasiswa
melakukan pengamatan dan orientasi untuk mendapatkan gambaran tentang topologi di desa
Ayuhulalo.

DESA AYUHULALO
NO.
MASALAH
Drainase yang banyak digenangi sampah
1

SOLUSI
Pengerukkan lumpur dan sampah

dan lumpur yang menumpuk sehingga
membuat air tersumbat dan sudah menjadi
tempat sarang nyamuk

2

3

4

Sebagian masyarakat yang cenderung tak

Memberikan edukasi melalui sosialisasi

acuh dengan keadaan dan lingkungan sekitar

kepada masyarakat

Ada beberapa titik yang tidak ada selokan

Membuat selokan air untuk

sehingga membuat banyak air yang

menghindari air yang tergenang agar

tergenang dijalan saat hujan

tidak menyebabkan banjir

Lapangan yang mudah tergenang air karena

Memberikan edukasi melalui sosialisasi

tersumbatnya selokan oleh sampah

kepada masyarakat dan pengerukkan
selokan

5

Masyarakat yang masih kurang paham akan

Memberikan sosialisasi terkait manfaat

pentingnya vaksinasi.

dan anti hoax atas dampak dari
vaksinasi.

6

Rendahnya persentase jumlah masyarakat

Melaksanakan kegiatan yang

yang telah vaksin di desa Ayuhulalo

mewajibkan peserta wajib vaksin
minimal tahap 1.
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B. Uraian Program Kerja
Masalah

Program

Tujuan

Manfaat

Sasaran

Kerja

Goals

Waktu

Penanggung

SDGS

Pelaksanaan

Jawab

Drainase yang

Pembersihan

Mengatasi penyumbatan

Meningkatkan

Drainase

Poin 3,

23 – 27

Moh. Vijay

banyak digenangi

drainase

akibat sampah, lumpur

pengurangan

dusun II Desa

Desa sehat

Oktober 2021

Yahya

sampah dan

dari gunugn yang

resiko bencana

Ayuhulalo

dan

lumpur yang

terbawa arus saat hujan.

banjir

Meningkatkan

Pemuda desa

Poin 3,

28 Oktober

Wahyuningrum

2021

Istiqomah

sejahtera.

menumpuk
sehingga membuat
air tersumbat dan
sudah menjadi
tempat sarang
nyamuk
kurangnya

Simulasi

a.

Terwujudnya

pengetahuan

Evakuasi

peningkatan wawasan

wawasan dan

Ayuhulalo

Desa sehat

masyarakat tentang

Tanggap

pengetahuan mahasiswa

pengetahuan

(usia >15

dan

pengurangan resiko

Bencana dan

dan warga masyarakat

masyarakat

Tahun) dan

sejahtera.

bencana dan

Pengembangan

tentang desa sehat dan

tentang desa

warga yang

dengan keadaan

Lingkungan

sejahtera serta konsep

sehat dan

terdampak

lingkungan sekitar

Sebagai

penanganan bencana

sejahtera serta

banjir.
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Bentuk Upaya

alam melalui

konsep

Pencegahan

pengelolaan Kuliah

penanganan

Agar Tidak

Kerja Nyata Tematik

bencana alam

Terjadi

(KKN-T) berbasis

Bencana di

keterlibatan dan

Desa

pemberdayaan

Ayuhulalo

masyarakat yang

Kecamatan

tangguh bencana.

Tilamuta

b.

Kabupaten

sumbangsi kepada

Boalemo.

pemerintah Provinsi

Memberikan

Gorontalo dan
khususnya pemerintah
daerah Kabupaten
Boalemo Kecamatan
Tilamuta Desa
Ayuhulalo dalam
meningkatkan mutu
desa sehat dan mutu
penanggulangan
bencana alam yang
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tangguh.

Masyarakat yang

Sosialisasi dan

a) Meningkatkan

Meningkatkan

Masyarakat

Poin 3,

3-14 Oktober

Dea Rahmawaty

masih kurang

pendampingan

pengetahuan masyarakat

jumlah

yang Berada

Desa sehat

2021

Hasan

paham akan

pelaksanaan

terhadap pentingnya

masyarakat desa di Desa

dan

pentingnya

vaksinasi pada

vaksinasi.

Ayuhulalo yang

sejahtera.

vaksinasi sebagai

masyarakat

telah melakukan khususnya

upaya penanganan

desa

vaksinasi.

pemuda desa.

covid-19

Ayuhulalo

Ayuhulalo

Penyemprotan

Sebagai upaya dalam

Dapat

Seluruh rumah

Poin 3,

08 Oktober

Vivin

cairan

penanganan penyebaran

membersihkan

yang ada di

Desa sehat

2021

Rusvikawati

disinfektan

virus covid-19

virus pada

desa

dan

permukaan

Ayuhulalo.

sejahtera.

Daud

benda-benda
dan bukan pada
tubuh atau baju
dan tidak akan
melindungi dari
virus jika
berkontak erat
dengan orang

7

sakit.
Rendahnya

Ayuhulalo

persentase jumlah

Champion

masyarakat yang
telah vaksin di desa
Ayuhulalo

a. Sebagai

upaya Meningkatkan

percepatan vaksinasi jumlah

Pemuda Desa

Poin 3,

12 – 30

Abdul Rahman

Ayuhulalo

Desa sehat

Oktober 2021

Thalib

covid-19

persentase yang

dan

b. Menjalin

telah melakukan

sejahtera

persaudaraan

serta vaksinasi.

meningkatkan
persatuan

dan

kesatuan

antara

masyarakat
Ayuhulalo

Desa
dengan

Mahasiswa

KKN

Universtas

Negeri

Gorontalo.
c. Sebagai

wadah

pengembangan
minat

dan

bakat

pemuda desa dalam
bidang sepak bola.
d. Memberikan hiburan
bagi

masyarakat
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Desa Ayuhulalo.
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C. Hasil Pelaksanaan Program
Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo merupakan wilayah
pesisir yang berbatasan langsung dengan Teluk Tomini. Berdasarkan hasil wawancara
dengan aparat pemerintah desa dan pengamatan langsung di Desa, Desa Ayuhulalo
merupakan daerah yang rawan terjadi bencana alam diantaranya banjir.
Berangkat dari hal tersebut, kami menemukan beberapa faktor yang menjadi
penyebab terjadinya bencana diluar faktor alam itu sendiri dan berupaya untuk
menemukan solusi atas segala penyebab tersebut. Hal yang perlu digaris bawahi dari
penyebab terjadinya banjir di desa Ayuhulalo yaitu, kurangnya pengetahuan dan
kesadaran masyarakat akan menjaga alam sekitar. Contoh utamanya, masyarakat yang
kurang membersihkan drainase dari sampah dan lumpur yang berasal dari gunung yang
terbawa arus saat hujan yang mengakibatkan drainase tersumbat. Ini yang menjadi salah
satu penyebab terjadinya banjir.
Oleh karena itu, kami melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat akan
pentingnya menjaga lingkungan dan dirangkaikan dengan simulasi evakuasi tanggap
bencana

yang

diberikan pelatihan-pelatihan tentang kesiapan dan kemampuan

menghadapi bencana baik sebelum bencana, pada saat bencana, maupun pasca bencana.
Sehinggan membuka pemahaman masyarakat bahwa penting bagi mereka untuk
mempersiapkan diri terhadap bencana, apalagi bagi mereka yang berada di daerah yang
rawan bencana.
Program ini bekerja sama langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas
Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Badan SAR Nasional
Kabupaten Pohuwato.
Selain itu, kami juga bekerja sama langsung dengan pemerintah desa Ayuhulalo
dalam melakukan program pembersihan drainase di titik tertentu sebagai bentuk dari
pengurangan resiko bencana di desa Ayuhulalo.
Tak hanya itu, adapun yang menjadi program utama kami dalam membantu
pemerintah kabupaten Boalemo terkhusus pemerintah desa Ayuhulalo dalam upaya
percepatan vaksinasi, kami mengambil peran dalam pendampingan vaksinasi tersebut dan
berhasil meningkatkan jumlah masyarakat desa Ayuhulalo yang telah melakukan
vaksinasi sebanyak kurang lebih 500 orang. Ini tentu dilakukan dengan beberapa upaya
seperti melakukan sosialisi secara door to door dan melaksanakan kegiatan lomba
sepakbola yang mewajibkan peserta telah melakukan vaksinasi minimal tahap 1.
8

A. Program Tambahan
1. Nama Kegiatan
AYUHULALO CHAMPION
2. Tema Kegiatan
Mempererat tali silahturahmi antara pemerintah desa, Rema Muda dan mahasiswa
KKN Universitas Negeri Gorontalo desa membangun.
3. Tujuan Kegiatan
Tujuan diadakannya kegiatan AYUHULALO CHAMPION ini antara lain :
a. Sebagai upaya percepatan vaksinasi covid-19
b. Menjalin persaudaraan serta meningkatkan persatuan dan kesatuan antara
masyarakat Desa Ayuhulalo dengan Mahasiswa KKN Universtas Negeri
Gorontalo.
c. Sebagai wadah pengembangan minat dan bakat pemuda desa dalam bidang sepak
bola.
d. Memberikan hiburan bagi masyarakat Desa Ayuhulalo.
4. Manfaat Kegiatan
Berdasarkan Tujuan di atas, dapat diuraikan manfaat kegiatan sebagai berikut :
a) Membangun Solidaritas Antara Mahasiswa KKN, Rema Muda, dan Masyarakat
Desa Ayuhulalo
b) Mencipatakan Sportivitas Antara Mahasiswa KKN, Rema Muda, dan Masyarakat
Desa Pentadu Barat Di Wujudkan Dalam Kegiatan Ayuhulalo Champion.
c) Membangun Kolaborasi Antara Mahasiswa, Rema Muda, dan Masyarakat Desa
Ayuhulalo
5. Dampak yang didapatkan oleh masyarakat
Program tambahan memberikan dampak positif untuk masyarakat desa pentadu
barat. Terutama dalam hal percepatan vaksinasi di desa Ayuhulalo karena
menyaratkan peserta wajib telah melakukan vaksin minimal tahap 1. Serta dalam hal
sepak bola, masyarakat desa Ayuhulalo yang berbakat dalam bidang ini, dapat
memberikan kontribusi dalam hal pertandingan sepak bola. Dengan adanya program
tambahan ini juga mahasiswa dapat menjalin silahturahmi dengan Rema Muda dan
masyarakat desa Ayuhulalo.
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BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
KKN Tematik 2021 Desa Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang
diselenggarakan sejak 13 September 2021 sampai dengan 3 November 2021, telah
melaksanakan program kerja yang terdiri dari :
1. Melakukan pendampingan vaksinasi
2. Melaksanakan Penyemprotan cairan disinfektan
3. Melakukan pembersihan drainase
4. Melakukan pendampingan penyusunan dan penetapan perubahan RMPJDES
2020-2026
5. Melaksanakan program Simulasi Evakuasi Tanggap Bencana dan Pengembangan
Lingkungan Sebagai Bentuk Upaya Pencegahan Agar Tidak Terjadi Bencana di
Desa Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.
6. Melaksanakan Kegiatan lomba sepakbola Ayuhulalo Champion.
B. Saran
1). Bagi pemerintah Desa Pentadu Barat
a) Pemerintah jangan bosan untuk selalu memberikan sosialisasi, motivasi,
serta inovasi kepada masyarakat khususnya remaja agar lebih aktif dan
peduli terhadap lingkungan maupun sesame, dan mengembangkan potensi
yang dimiliki pada setiap masyarakat
b) Potensi alam dan potensi-potensi yang dimiliki tiap masyarakat perlu
diberdayakan karena Desa Modelomo masih memiliki potensi yang bisa
dikembangkan baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya
manusia

2). Bagi Masyarakat Desa Ayuhulalo
a) Partisipasi aktif warga untuk mengikuti berbagai kegiatan harus
ditingkatkan, karena setiap kegiatan yang diselenggarakan tujuannya untuk
memberikan manfaat dan kebaikan untuk masyarakat, serta untuk
kemajuan desa
b) Kedisiplinan beberapa masyarakat untuk menjaga lingkungan tetap bersih
harus ditingkatkan
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3). Bagi Mahasiswa KKN
a) Kedisiplinan mahasiswa dalam pelaksanaan program kegiatan lebih
ditingkatkan

terutama

dalam

waktu

kehadiran

mahasiswa

ketika

melaksanakan program diusahakan agar dapat dating tepat waktu dan tidak
membuat masyarakat menunggu.
b) Mahasiswa diharapkan dapat selalu bersosialisasi dan menjalin hubungan
serta komunikasi yang baik dengan seluruh anggota masyarakat sehingga
pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan dengan baik

4). Bagi pihak Universitas Negeri Gorontalo
Agar kiranya kegiatan Kuliah Kerja Nyata mendapat perhatian. Yakni dengan
menambah lamanya waktu kegiatan KKN di lapangan dan mempersiapkan
mahasiswa sehingga benar-benar siap untuk mengabdi. Hal ini dilakukan untuk
mengantisipasi permasalahan internal dalam kelompok mahasiswa KKN, karena
kebanyakan mahasiswa sepele dengan kemudahan dan dimanja dengan
kemewahan yang menyebabkan sulitnya mahasiswa beradaptasi di lingkungan
KKN.
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Lampiran-Lampiran
1. Produk/Luaran Pelaksanaan Program

2. Dokumentasi Pelaksaan Program kerja
 Screenshot Sosial Media

Akun Instagram
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 Screenshot Upload Video di Youtube

 Foto Pelaksanaan KKN Tematik Periode 2021

1. Awal keberangkatan menuju lokasi KKNT.
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2. Apel perdana Bersama Camat tilamuta

3. Observasi masyarakat yang terdampar banjir

4. Pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena banjir
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5. Pembersihan posko KKNT

6. Kerja bakti Bersama masyarakat membangun masjid

7. Observasi Masyarakat yang sudah divaksin, sekaligus mennyosialisasikan
vaksinasi
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8. Pembersihan Drainase

9. Jumat Bersih ( Bersih-bersih masjid setiap dusun )
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10. Vaksinasi di Aula DTM

11. Penyemprotan cairan disinfektan

12. Simulasi Evakuasi Tanggap Bencana

13. Penyerahan trophy secara simbolis kepada pemenang
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14. Penyarahan bonus serta hadiah kepada pemenang, di dampingi oleh
camat tilamuta, serta babinsa desa Ayuhulalo
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