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SAMBUTAN REKTOR 

 

 

 

 Pelaksanaan KULIAH KERJA NYATA (KKN) merupakan 

agenda rutin dalam bidang pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan 

oleh mahasiswa UIN Alauddin Makassar di bawah bimbingan Dosen 

Pembimbing KKN yang didampingi oleh Badan Pelaksana KKN. 

Pelaksanaannya melibatkan seluruh mahasiswa dari berbagai fakultas dan 

jurusan dengan asumsi bahwa pelaksanaan KKN ini dalam melakukan 

program-program kerjanya dilakukan dengan multi disipliner approach, 

sehingga program kerja KKN bisa dilaksanakan dalam berbagai 

pendekatan sesuai dengan disiplin ilmu mahasiswa yang ditempatkan di 

posko-posko KKN. 

 KULIAH KERJA NYATA (KKN) tentu diharapkan mampu 

mendekatkan teori-teori ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku 

kuliah dengan berbagai problematika yang dihadapi oleh masyarakat. 

Dalam menjalankan tugas-tugas pengabdian ini, pihak universitas 

memberikan tugas pokok kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (LP2M), khususnya pada Pusat Pengabdian kepada 

Masyarakat (PPM). Dalam pelaksanaannya, Rektor UIN Alauddin 

Makassar berharap agar pelaksanaan KKN bisa berjalan dengan baik dan 

dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah keilmiahan dalam arti bahwa 

program yang dilakukan di lokasi KKN adalah program yang diangkat 

dari sebuah analisis ilmiah (hasil survey) dan dilaksanakan dengan 

langkah-langkah ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

 Atas nama pimpinan UIN Alauddin Makassar, Rektor 

menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada Ketua LP2M 

saudara Prof. Dr. Muhammad Saleh Tajuddin, M.A., Ph.D. terkhusus 

kepada Kepala PPM saudara Drs. H.M. Gazali Suyuti, M.HI atas 

inisiatifnya untuk mempublikasikan dan mengabadikan karya-karya KKN 
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dalam bentuk sebuah buku, sehingga proses dan hasil pelaksanaan KKN 

akan menjadi refrensi pengabdian pada masa-masa yang akan datang. 

Makassar, 1 Agustus 2017 

Rektor UIN Alauddin Makassar 

 

 

 

 

Prof. Dr. H. Musafir, M.Si. 

NIP. 19560717 198603 1 003 
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SAMBUTAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN  

DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UIN 

ALAUDDIN 

  

 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) memiliki 

tugas pokok untuk menyelenggarakan dan mengkoordinir pelaksanaan 

penelitian dan pengabdian masyarakat, baik yang dilakukan oleh dosen 

maupun mahasiswa. Dalam hal pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan oleh mahasiswa, KKN merupakan wadah pengabdian yang 

diharapkan memberikan bekal dan peluang kepada mahasiswa untuk 

mengimplementasikan kajian-kajian ilmiah yang dilakukan di kampus. 

KULIAH KERJA NYATA (KKN) merupakan salah satu mata 

kuliah wajib bagi mahasiswa UIN Alauddin Makassar sebelum 

memperoleh gelar sarjana dalam bidang disiplin ilmu masing-masing. 

Pelaksanaan KKN ini tidak hanya sekedar datang dan mengabdi ke 

dearah-dearah lokasi pelaksanaan KKN, tetapi harus tetap diletakkan 

dalam bingkai sebagai sebuah kegiatan ilmiah. Dalam perspektif ini, maka 

KKN harus dirancang, dilaksanakan, dan terlaporkan secara ilmiah 

sehingga dapat terukur pencapaiannya. Pada kerangka ini, LP2M UIN 

Alauddin Makassar berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mencapai 

tujuan pelaksanaan KKN ini.  

Olehnya itu, LP2M UIN Alauddin Makassar menginisiasi untuk 

mempublikasikan rancangan, pelaksanaan, dan pelaporan KKN dengan 

melakukan analisis ilmiah terhadap setiap program-program kerja KKN 

yang dilakukan selama ber-KKN. Hal ini dilakukan agar segala capaian 

pelaksanaan KKN dapat terlaporkan dengan baik dan dapat terukur 

pencapaiannya, sehingga KKN yang merupakan kegiatan rutin dan wajib 

bagi mahasiswa dapat dilakukan secara sistematis dari masa ke masa. 

Adanya upaya mengabadikan dalam bentuk publikasi hasil-hasil 

KKN ini tidak terlepas dari upaya maksimal yang dilakukan oleh segala 

pihak yang terlibat dalam pelaksanaan KKN ini, olehnya itu, Ketua LP2M 

menghaturkan penghargaan dan terima kasih kepada Kepala Pusat 
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Pengabdian kepada Masyarakat (PPM), Drs. H.M. Gazali Suyuti, M.HI., 

yang telah mengawal upaya publikasi laporan pelaksanaan KKN, serta 

apresiasi tinggi atas upaya yang tak kenal lelah untuk melakukan inovasi 

di PPM, baik secara internal maupun terbangunnya jaringan antar PPM 

sesama PTKAIN 

Makassar, 1 Agustus 2017 

Ketua LP2M UIN Alauddin Makassar 

 

 

 

 

Prof. Dr. Muhammad Saleh Tajuddin, M.A., Ph.D. 

NIP. 19681110 1993031 006 
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KATA PENGANTAR 

KEPALA PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

(PPM) 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

  

 

Sebagai ujung tombak pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat, PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

(PPM) UIN Alauddin Makassar senantiasa berusaha melakukan 

terobosan dan langkah-langkah inovatif untuk mewujudkan kegiatan-

kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang semakin baik dan inovatif. 

Upaya ini adalah wujud tanggung jawab pengabdian terhadap masyarakat 

dan UIN Alauddin Makassar, sehingga kegiatan pengabdian masyarakat 

bisa semakin mendekatkan pihak civitas akademika UIN Alauddin dengan 

masyarakat dan mewujudkan keterlibatan langsung dalam pembangunan 

masyarakat. 

 Upaya membukukan dan publikasi laporan pelaksanaan KKN ini 

merupakan inovasi yang telah dilakukan oleh PPM UIN Alauddin sebagai 

upaya memudahkan kepada semua pihak untuk dapat mengakses hasil-

hasil pengabdian yang telah dilakukan oleh mahasiswa KKN di bawah 

bimbingan dosen pembimbing. Dengan adanya publikasi ini, program-

program KKN dapat diukur capaiannya dan jika suatu saat nanti lokasi 

yang yang ditempati ber-KKN itu kembali ditempati oleh mahasiswa 

angkatan berikutnya, maka akan mudah untuk menganalisis capaian yang 

telah ada untuk selanjutnya dibuatkan program-program yang 

berkesinambungan.  

 Publikasi laporan KKN ini diinspirasi dari hasil ‘kunjungan 

pendalaman’ ke beberapa PTKIN (Jakarta, Bandung, dan Cirebon) serta 

bisa terlaksana dengan baik berkat dukungan dan bimbingan Bapak 

Rektor, Ketua dan Sekretaris LP2M, serta seluruh staf LP2M. Terkhusus 

kepada seluruh dosen pembimbing dan anggota Badan Pelaksana KKN 

UIN Alauddin Makassar saya mengucapkan terima kasih yang tak 

terhingga, berkat ketekunan dan kerjasamanya sehingga program 



 

Seri Laporan KKN Ang. 55 UIN Alauddin Makassar 2017 ( Kel. Talaka, Kec. Ma’rang, Kab. Pangkep 
) 

 

viii KKN Ang. 55 UIN Alauddin Makassar 

publikasi laporan KKN ini bisa terlaksana. Penghargaan dan ucapan  

terima kasih juga saya haturkan kepada seluruh mahasiswa KKN 

Angkatan ke-54 dan 55 atas segala upaya pengabdian yang dilakukan dan 

menjadi kontributor utama penulisan buku laporan ini. 

 

Makassar, 1 Agustus 2017 

Kepala PPM UIN Alauddin Makassar 

 

 

 

 
Drs. H.M. Gazali Suyuti, M.HI. 
NIP. 19560603 198703 1 003 
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KATA PENGANTAR 
 

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji hanya bagi Allah Swt 
yang maha pengasih lagi maha penyayang. Shalawat dan salam senantiasa 
tercurah kepada junjungan Nabiyullah Muhammad saw. Atas rahmat, 
petunjuk dan risalah, serta inspirasi yang mengiringi kehadiran Rasulullah 
saw.  
 Buku ini adalah laporan akhir KKN Angkatan 55 UIN Alauddin 
Makassar Tahun 2017 di Kelurahan Talaka sebagai bentuk laporan 
pertanggungjawaban. Akan tetapi, kami menyadari bahwa buku laporan 
akhir KKN ini tentu tidak bisa terwujud tanpa partisipasi dari berbagai 
pihak. Oleh karena itu, penulis akan menyampaikan penghargaan yang 
tinggi dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada : 

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektor UIN 
Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada 
kami untuk mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan 
Talaka 

2. Prof. Dr. Saleh Tajuddin, M.Ag., selaku Ketua Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) yang telah 
memberikan peluang untuk melaksanakan KKN di Kelurahan 
Talaka 

3. Drs. H. M. Gazali Suyuti, M.HI., selaku Ketua Lembaga 
Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) yang telah memberikan 
pembekalan dan membantu dalam proses penyelesaian KKN di 
Kelurahan Talaka 

4. Dr. H. Wahyudin Naro, M. Hum., selaku Badan Pelaksana (BP) 
KKN yang turut disibukkan untuk memfasilitasi kami dalam 
pelaporan akhir KKN 

5. Dr. Anggriani Alamsyah, S.IP.,M.Si & Dr. H. Wahid Haddade 
selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing kami dan 
tetap sabar meski kadang direpotkan dengan berbagai masalah 
yang dihadapi di lokasi KKN. 

6. H. Fahruddin, S.Sos,. selaku Kepala Kelurahan Talakayang 
banyak diganggu aktifitasnya untuk kelancaran program kerja 
KKN di Kelurahan Talaka  

7. H. Asri selaku Ketua LPM ( Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat) yang telah meluangkan waktunya dalam 
menyukseskan program kerja KKN dikelurahan Talaka 
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8. H. Bennu selaku Ketua MUI ( Majelis Ulama Indonesia ) Kec. 
Ma’rang yang telah memberikan supportnya dalam kegiatan 
program kerja KKN di kelurahan Talaka. 

9. Drs. H. Fakhruddin, M.Si. selaku Kepala UPTD Kec. Ma’rang 
yang memberikan dukungannya dalam menyukseskan program 
kerja KKN dikelurahan Talaka. 

10. Seluruh Kepala Lingkungan di Kelurahan Talaka yang telah 
bersedia meluangkan waktu membantu kami dalam 
merampungkan program KKN di Lingkungann masing-masing. 

11. Seluruh Ketua RW dan Ketua RT di kelurahan Talaka yang telah 
berkontribusi besar dalam pelakasanaan KKN di Kelurahan 
Talaka 

12. Seluruh Tokoh Pemuda dan Masyarakat di kelurahan Talaka yang 
telah berkontribusi besar dalam pelakasanaan Program kerja 
KKN di Kelurahan Talaka 

13. Seluruh masyarakat Kelurahan Talaka yang telah berpartisipasi 
dalam pelaksanaan program KKN di Kelurahan Talaka. 

14. Sahabat-sahabat mahasiswa KKN UIN Alauddin Angkatan ke-
55 yang mau berbagi dalam suka dan duka selama ber-KKN di 
Kelurahan Talaka 

 Semoga buku ini dapat memberi manfaat buat kita semua, 
khususnya kepada kampus tercinta “Kampus Hijau” atau “Kampus 
Peradaban” UIN Alauddin dan diri kami semua. Saran dan kritik 
senantiasa penulis harapkan dari para pembaca.  

 
Talaka, 21 Mei 2017 

 
 

Tim Penyusun 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Dasar Pemikiran 
 Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk kegiatan 
pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa kepada masyarakat melalui 
pendekatan multi disipliner. Dalam pelaksanaannya Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) ini dilaksanakan sebagai kegiatan pengabdian yang wajib diikuti 
bagi setiap mahasiswa program studi ilmu hukum strata satu (S1) dengan 
status intrakurikuler wajib. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia untuk melaksanakan 
KKN sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan Tri Dharma 
perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat. 
 Dalam upaya pengabdian mahasiswa tersebut, Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) ini dilaksanakan selama 2 bulan atau 60 hari dan 
bertempat di daerah setingkat desa atau kelurahan. Melalui Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) tersebut, mahasiswa diharapkan untuk dapat mengenal 
bahkan belajar untuk memecahkan masalah dengan pendekatan ilmu 
(interdisipliner). Mahasiswa perlu menelaah dan merumuskan masalah 
yang dihadapi masyarakat serta memberikan alternatif pemecahannya 
(penelitian), kemudian membantu memecahkan dan menanggulangi 
masalah tersebut. 
 Kuliah Kerja Nyata (KKN) tersebut ibarat praktik yang 
diperhadapkan ke mahasiswa setelah menerima teori-teori kelimuan yang 
didapatkan di bangku kuliah, yang bertujuan lebih untuk mengarahkan 
mahasiswa untuk memahami kenyataan-kenyataan yang berkembang 
dalam masyarakat desa sebagai menifestasi penerapan teori keilmuan 
yang dipelajari dan didapatnya di bangku kuliah.Secara lebih terdeskripsi, 
diupayakan kehadiran mahasiswa-mahasiswa ditengah-tengah 
masyarakat dapat mampu mengoptimalkan pencapaian maksud dan 
tujuan perguruan tinggi, yakni menghasilkan sarjana yang menghayati 
permasalahan masyarakat dan mampu memberi solusi permasalahan 
secara pragmatis, dan membentuk kepribadian mahasiswa sebagai kader 
pembangunan dengan wawasan berfikir yang komprehensif. 
 Berada ditengah-tengah masyarakat dan pemerintah, 
keterlibatan mahasiswa dalam pengabdiannya selama melaksanakan masa 
KKN diharapkan mampu memberikan kontribusi besar dan bantuan, 
baik berupa tenaga ataupun pikiran utamanyadalam pemecahan masalah 
pembangunan daerah setempat, dalam memperbaiki pola pikir dalam 
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merencanakan, merumuskan, melaksanakan berbagai program 
pembangunan, khususnya dipedesaan yang kemungkinan masih 
dianggap baru bagi masyarakat setempat, serta pengoptimalan dalam 
menumbuhkan potensi dan inovasi di kalangan anggota masyarakat 
setempat dalam upaya memenuhi kebutuhan lewat pemanfaatan ilmu 
dan teknologi. 
 Selain itu, manfaat atau kepentingan lain selama menempuh 
masa KKN, mahasiswa dan atau dosen pembimbing terdapat umpan-
balik sebagai pengayaan materi kuliah, penyempurnaan kurikulum, dan 
sumber inspirasi bagi suatu rancangan bentuk pengabdian kepada 
masyarakat yang lain atau penelitian. Sebagai mahasiswa sendiri juga 
dapat mengembangkan potensi pembaharuan atau agen pembangunan 
yang dapat memecahkan masalah, karena pada akhirnya mahasiswa lah 
sebagai calon sarjana yang siap mengabdikan dirinya kepada masyarakat. 
 
B. Gambaran Umum Kelurahan Talaka 
 Terhitung sebagai salah satu dari 4 kelurahan yang ada di 
Kecamatan Ma’rang, Kelurahan Talaka memiliki luas wilayah sebesar 11, 
26 km2. Berlokasi di Kecamatan Ma’rang yang berjarak 13 km dari ibu 
kota kabupaten, Kelurahan Talaka merupakan nama kelurahan yang 
diberikan berdasarkan hasil gabungan 3 lingkungan, yaitu diantaranya 
Lingkungan Tala, Lingkungan Laikang dan Lingkungan Kassi Kebo. 
 Kelurahan yang memiliki 10 RW dan 33 RT ini memiliki 
wilayah yang sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Bonto-Bonto, 
sebelah Timur berbtasan langsung dengan Kelurahan Attangsalo, 
sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Labakkang, sedangkan 
sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Liukang 
Tuppabbiring. 
 Sebagai wilayah yang termasuk kedalam ketegori dataran 
rendah, Kelurahan Talaka berada pada ketinggian ± 1 m dari permukaan 
laut dengan suhu udara sekitar 25oC. Memiliki jumlah penduduk dengan 
detail jumlah Laki-Laki sebanyak 2. 937 jiwa dan Perempuan sebanyak 
3.105 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.751. Pada 
umumnya masyarakat Kelurahan Talaka tersebut berprofesi sebagai PNS 
dan petani tambak. 
 
C. Permasalahan 

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar Angkatan ke 55 Tahun 2017, berkhusus di 
Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep berlangsung selama ± 60 hari 
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yang dimulai dari tanggal 24 Maret 2017 hingga 22 Mei 2017. Tepatnya 
berlokasi di Kelurahan Talaka, survei dan observasi langsung ke 
lapangan telah dilakukan  selama 5 hari berturut, yaitu terhitung mulai 
Sabtu, 25 Maret 2017 – Rabu, 29 Maret 2017.  
(Foto-Foto Pelaksanaan Seminar Kelurahan Talaka) 

    
 

 
 

Survei dan observasi sendiri dilakukan sebelum program kerja 
untuk lebih tahu ataupun mengidentifikasi masalah-masalah yang ada 
didalam masyarakat Kelurahan Talaka dengan cara berhubungan 
langsung dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat terkemuka, aparat 
pemerintahan setempat, seperti kepala kelurahan bahkan ketua RT/RW, 
tokoh adat dan juga tokoh pemuda setempat. 

Selanjutnya, hasil identifikasi masalah yang ada didalam 
masyarakat ditampung untuk dipertimbangkan dan disepakati bersama 
dalam kegiatan seminar kelurahan. Seminar Kelurahan Talaka sendiri 
diadakan pada Kamis, 30 Maret 2017. Berikut ini beberapa masalah yang 
memungkinkan untuk diselesaikan selama masa Kuliah Kerja Nyata, di 
antaranya : 

1. Bidang Pendidikan 

 Kurangnya kegiatan belajar mengajar yang bersifat 
kreatif dan komunikatif bagi siswa-siswi Sekolah Dasar 
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 Kurangnya kesadaran akan pentingnya pengetahuan 
dasar tentang Bahasa Inggris bagi siswa-siswi Sekolah 
Dasar 

2. Bidang Sosial dan Kemasyarakatan 

 Masih minimnya perhatian warga masyarakat tentang 
pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. 

 Pemuda-pemudi terlihat kurang aktif dalam 
bersosialisasi dengan masyarakat terkait 
pengembangan kreatifitas pemuda. 

 Minimnya partisipasi warga masyarakat dalam 
bergotong-royong membersihkan dilingkungan sekitar. 

 Kurangnya kesadaran masyarakat untuk merawat dan 
membersihkan posyandu sebagai wadah penting 
pengembangan kualitas sumber daya manusia sejak 
dini 

 Kurangnya kesadaran dan perhatian masyarakat akan 
pentingnya merawat dan menjaga kebersihan masjid 
 

3. Bidang Keagamaan 

 Minimnya kesadaran masyarakat sekitar akan 
pentingnya memaksimalkan pengaktifan mengajar 
TPA  

 Kurangnya pengetahuan murid akan huruf-huruf 
hijaiyah dan  tajwid-tajwid dasar yang seharusnya perlu 
diketahui 

 Minimnya kegiatan ekstrakurikuler siswa-siswi Sekolah 
Dasar yang berkaitan dengan bidang keagamaan 

 Kurangnya kesadaran dan pengetahuan generasi muda 
Kelurahan Talaka akan tata cara memandikan dan 
menshalatkan jenazah yang sesuai syariat  

4. Bidang Kesehatan 

 Kurangnya pengetahuan siswa-siswi Sekolah Dasar 
mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), 
utamanya terkait dalam hal mencuci tangan yang 
benar, serta cara menyikat gigi yang baik 

 Kurang terkoordinasinya kegiatan rutin Senam 
Jantung Sehat warga masyarakat kelurahan Talaka  

 
D. Kompetensi Mahasiswa KKN Kelurahan Talaka 
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 Mahasiswa-mahasiswi KKN berasal dari berbagai macam 
kompetensi keilmuan seseuai dengan beragam jurusan yang dimilikinya 
masing-masing, diantaranya yaitu :  
 

1. Hardiansyah Abdi Gunawan 
Mahasiswa jurusan Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi. Berkecimpung dan memiliki kompetensi di 
dunia tulis-menulis membuatnya berhasil menerbitkan buku 
pertamanya yang berjudul “Hujan, Senja, Rindu”. Aktif 
berorganisasi di HIPERMAWA (Himpunan Pelajar 
Mahasiswa Wajo), Forum Komunikasi Mahasiswa Wajo 
Utara, dan sebagai Dimisioner HMI komisariat Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi 
 

2. Muh. Shadiq Danial 
Anak ke 2 dari 5 bersaudara ini yang sering disapa Shadiq 
berasal dari Kota Makassar, dia merupakan salah satu 
mahasiswa dari Fakultas Ekonomi  dan Bisnis Islam tepatnya 
dijurusan Ekonomi Islam. Seni desain grafis merupakan 
minatnya, memiliki kompetensi dasar pada bidang ekonomi 
dan keagaman yang membuatnya terobsesi menjadi 
pengusaha. Aktif pada dunia organisasi kampus diantaranya 
Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ekonomi Islam 
Periode 2015-2016, Forum Kajian Ekonomi Syari’ah 
(ForKeis) UIN Alauddin Makassar, Forum Silaturahmi 
Lembaga Dakwah Kampus Sulawasi Selatan-Barat (FSLDK 
Sul Sel-Bar), dan Sekretaris Umum Dimisioner UKM LDK 
Al Jami’ UIN Alauddin Makassar  Periode 2016. 
 

3. Junaedi 
Mari berkenalan dengan mahasiswa yang satu ini yang akrab 
disapa Jun, Juna, Juned dan Edi, mahasiswa asal pulau 
Barrang Lompo ini merupakan mahasiswa Jurusan Ekonomi 
Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Memiliki 
kemampuan dasar di bidang keagaamaan membuatnya 
mengabdikan diri sebagai Pembina di Ar-Raudhatul. 
Berminat dalam segala hal yang berkaitan tentang buku-buku 
Ekonomi, serta berkeinginanan untuk membangun pulau 
khususnya dalam bidang keagamaan. 
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4. Alif Abadi 
Tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Politik, Fakultas 
Ushuluddin, Filsafat, dan Politik, laki-laki yang kerap disapa 
Alif ini berkecimpung dan aktif dalam organisasi kedaerahan 
Bulukumba, KKMB (Kerukunan Keluarga Mahasiswa 
Bulukumba) dan PMI Komisariat UIN Alauddin. Meski 
berada di Jurusan Ilmu Politik, ia juga memiliki minat pada 
hal-hal yang berbau puisi dan bola. 

 
5. Riswan Rasyid 

Mahasiswa penikmat kopi ini berasal dari Takalar. Menjadi 
mahasiswa Ilmu Hukum yang mempunyai cita-cita yang 
tinggi akan membela kebenaran hukum di negeri ini. 
Mahasiswa yang mempuyai rasa tanggung jawab yang tinggi 
terhadap semua kegiatan dan apapun yang dia lakukan. Aktif 
di organda Himpunan Mahasiswa Takalar (HIMATIKA), 
Hipermata, dan Organisasi Rumah Fukum. 

 
6. Jusnia 

Berasal dari Kecamatan yang paling ujung di Kabupaten 
Pinrang, mahasiswi ini termasuk sebagai mahasiswi Jurusan 
Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi. Memiliki kompetensi 
dan minat pada Kimia Organik, terkhusus dalam 
pemanfaatan ekstrak senyawa zat warna tanaman yang dapat 
menghasilkan energi listrik. Selain itu mahasiswi ini juga aktif 
diberbagai organisasi baik itu didalam kampus maupun diluar 
kampus. Diantara beberapa organisasi yang diikutinya dia 
paling aktif di himpunan pada masa periodenya dan aktif di 
kelompok belajar Chemistry Brain Institute (CBI). 
Kelompok belajar ini merupakan kelompok belajar yang 
dianggotai mahasiswa kimia yang bertujuan untuk 
menghasilkan produk-produk yang dihasilkan dari berbagai 
reaksi kimia. 

 
7. Dian Ariana Junaedi 

Mahasiswi Aquarius kelahiran Bulukumba ini tergolong 
penikmat musik, novel, drama dan film dengan genre romance. 
Memiliki kompetensi dan minat pada karya sastra asing yang 
mendunia, membuatnya tercatat sebagai mahasiswi Jurusan 
Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Adab dan Humaniora.  
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8. Iramayanti 
Mahasiswi kelahiran Bone ini terkenal dengan sifatnya yang 
cerewet, ia berasal dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam ini. Memiliki pengalaman magang 
diperbankan membuat ia semakin tertarik dengan dunia 
tersebut.  Ia juga memiliki dalam bidang kewirausahaan sejak 
kulia, sehingga ia bercita-cita menjadi seorang pengusaha. 
Mahasiswa ini juga aktif dalam organisasi jurusan yaitu ESC 
(Ekonomi Study Club) bersama teman-teman 
seperjuangannya angkatan 2013. 
 

9. Maudy Vena Melinda Kusnady 
Mahasiswi Jurusan Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam ini berkediaman di Perumnas Antang. Tertarik 
dan memiliki minat dalam hal Ekonomi Pemasaran, 
membuatnya bermimpi menjadi seorang pegawai bank yang 
handal. Memiliki pengalaman magang di Bank Pemerintah 
Sulselbar membuatnya semakin berusaha keras belajar untuk 
menggapai cita-citanya. Mahasiswi yang super ceria dan 
‘talkative’ ini juga aktif berkegiatan di organisasi ‘One Day, 
One Juz’. 
 

10. Rezamalia AGL 
Merupakan mahasiswi dari Jurusan Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah yang biasa disingkat dengan PGMI, 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Tertarik dan memiliki 
minat dalam memegang peranan penting dalam proses 
belajar mengajar, membuatnya bermimpi menjadi seorang 
Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

 
11. A. Nurhayati 

Merupakan mahasiswa Jurusan Ilmu Aqidah, Fakultas 
Ushuluddin Filsafat dan Ilmu Politik, memiliki minat 
membaca dan bakat dibidang Pemikiran Islam. Mahasiswa 
yang satu ini berasal dari Nusa Tenggara Timur (flores) dan 
memiliki kompetensi mengambangkan diri untuk 
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membentuk aqidah islam di provensi asalnya di bagian timur 
indonesia. 
 

E. Fokus atau Prioritas Program 
 Program kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-55 
Tahun 2017 yang berlokasi di kelurahan Talaka, melaksanakan seminar 
kelurahan pada hari kamis tanggal 30 Maret 2017 di kantor baru 
kelurahan Talaka. Adapun program kerja yang diseminarkan meliputi 4 
bidang, diantaranya bidang Pendidikan, bidang Sosial Kemasyarakatan 
(Gotong-Royong), bidang Keagamaan, dan bidang Kesehatan. 
 

Fokus 
Permasalahan 

Prioritas Program dan Kegiatan 

Bidang Pendidikan 
- Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah 

- Bimbingan Belajar Bahasa Inggris 

Bidang Sosial dan 
Kemasyarakatan 

- Jumat Bersih/Ahad Bersih 

- Gotong Royong 

- Silaturrahmi dengan warga kelurahan 
Talaka 

- Perbaikan pagar posyandu  

- Membersihkan Posyandu 

- Membersihkan masjid 

- Mengadakan lomba Turnamen sepak 
takraw antar RW se kelurahan Talaka 

- Kerja Bakti di Kantor kelurahan Talaka 

Bidang Keagamaan 

- Mengajar Mengaji 

- Bimbingan Pelatihan Qasidah 

- Pembinaan TPA 

- Melatih Adzan, Bacaan Shalat, dan hafal 
surah-surah pendek dan da’i da’iah 

- Mengadakan lomba festival anak sholeh  

- Pelatihan memandikan dan 
menshalatkan jenazah 

Bidang Kesehatan 

- Penyuluhan Kesehatan terkait cara 
mencuci tangan yang benar dan cara 
menyikat gigi yang baik 

- Senam rutin warga ( utamanya Lansia ) 
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F. Sasaran dan Target 
 Setiap program kerja yang dilaksanakan di lokasi KKN memiliki 
sasaran dan target, yaitu : 

No. Program/Kegiatan Sasaran Target 

Bidang Pendidikan 

1. Kegiatan Belajar 
Mengajar di Sekolah 

Mengajar di 
SD/MI 

- SD N 4 Tala 

- SD N 3 Tala 

- SD N 28 
Kassi Kebo 

- SD N 8 
Kassi Kebo 

- SD N 16 
Laikang 

- MIS DDI 
Laikang 

Membantu 
Guru SD/MI 
di Kelurahan 
Talaka 

2. Bimbingan Belajar 
Bahasa Inggris 

Bimbingan 
Belajar Harian 

Anak-anak SD 
di Kelurahan 
Talaka ( 
disekitaran 
Posko KKN ) 

Bidang Sosial dan Kemasyarakatan 

3. Jumat Bersih/Ahad 
Bersih 

Lingkungan 
dalam lingkup 
kelurahan Talaka 

Menanamkan 
pentingnya 
hidup bersih 
dan sehat 

4. Gotong 
Royong/Kerja Bakti 

Kantor kelurahan, 
Lingkungan 
dikelurahan 
Talaka, 
membersihkan 
posyandu dan 

Membiasakan 
masyarakat 
hidup bersih, 
dan 
Menumbuhkan 
rasa 
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membersihkan 
masjid Jami’ Tala’ 

kepedulian 
terhadap 
kebersihan 
lingkungan dan 
posyandu serta 
masjid. 

5. Silaturrahmi dengan 
warga 

Masyarakat 
Kelurahan Talaka 

Menjalin 
keakraban 
dengan 
masyarakat 

6. Turnament Sepak 
Takraw 

Anak SD-SMP 
antar RW se 
kelurahan Talaka 

Menjalin rasa 
kompetisi yang 
menjunjung 
tinggi rasa 
sportifitas 
sejak dini. 

7. Pelatihan 
memandikan dan 
menshalatkan 
Jenazah 

Anak MTs N 
Pangkep 

Mengetahui 
sejak dini tata 
cara 
pelaksanaan 
memandikan 
dan 
menshalatkan 
jenazah 

Bidang Keagamaan 

8. Mengajar Mengaji Anak-anak usia 
SD-SMP dan non 
sekolah formal 

Bertambahnya 
pengetahuan 
tentang ilmu 
agama dan 
bacaan Al-
Qur’an. 
Anak-anak 
mampu 
membaca Al-
Qur’an dan 
menghafalan 
ayat-ayat suci 
Al-Qur’an  

9. Bimbingan Anak-anak SDN. Anak-anak 
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Pelatihan Qasidah 3 Tala SDN. 3 Tala 
dapat berlatih 
dan menghibur 
masyarakat 
dengan seni 
bernuansa 
Islami serta 
dapat 
mengikuti 
kompetisi. 

10. Melatih Adzan, 
Bacaan Shalat, 
hafalan surah-surah 
pendek 

Anak-anak SD 
Kelurahan Talaka 

Anak-anak 
dapat 
melakukan 
adzan secara 
baik dan 
benar, 
mengetahui 
bacaan dalam 
shalat, 
menghafal 
surah-surah 
pendek serta 
dapat 
mengikuti 
kompetisi. 

Bidang Kesehatan 

11. Senam jantung sehat Seluruh elemen 
masyarakat 

Membiasakan 
masyarakat 
hidup sehat 
dengan banyak 
berolahraga 

12. Penyuluhan 
Kesehatan tentang 
perilaku hidup 
bersih dan sehat 
(PHBS) di Sekolah 
Dasar 
Pemeriksaan 
Kesehatan 

Anak-Anak SD di 
Kelurahan Talaka 

- Siswa SD 
mengetahu
i perilaku 
hidup 
bersih dan 
sehat 
terkhusus 
pad acara 
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mencuci 
tangan dan 
menyikat 
gigi yang 
baik dan 
benar 

- Siswa 
dapat 
terbantu 
dalam 
melestarika
n 
lingkungan 
hidup yang 
sehat 

 
 
 
 

G. Jadwal Pelaksanaan Program 
 Kegiatan ini dilaksanakan selama 60 hari pada : 
 Tanggal  : 24 Maret – 22 Mei 2017 

Tempat :  Kelurahan Talaka, Kecamatan 
Ma’rang, Kabupaten Pangkep 

 Secara spesisifik waktu implementatif kegiatan KKN Reguler 
Angkatan ke-55 ini dapat dirincikan sebagai berikut : 

 

1. Pra-KKN ( Maret 2017 ) 
 

No. Uraian Kegiatan Waktu 

1. Pembekalan KKN Angkatan 55 18 – 19Maret 2017 

2. Pembagian Lokasi KKN 19 Maret 2017 

3. Pertemuan Pembimbing dan 
pembagian kelompok 21 Maret 2017 
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4. Pelepasan 24 Maret 2017 

 
2. Pelaksanaan program di lokasi KKN (Maret-April 2017) 

No. Uraian Kegiatan Waktu 

1. Penerimaan di Kantor Kecamatan 
Ma’rang 

24 Maret 2017 

2. Kunjungan Dosen Pembimbing 24 Maret 2017 

3. Observasi dan survey lokasi 24 – 29 Maret 2017 

4. Pelaksanaan Seminar Kelurahan 30 Maret 2017 

5.  Kunjungan LP2M UIN Alauddin 
Makassar 

21 April 2017 

6. Implementasi Program Kerja 30 Maret – 19 Mei 
2017 

7. Penarikan Mahasiswa KKN 22 Mei 2017 

 
 

3. Laporan dan Hasil Evaluasi Program  

No. Uraian Kegiatan Waktu 

1. Penyusunan buku laporan akhir 
KKN 

8 – 30 April 2017 

2. Penyelesaian buku laporan 1 - 26 Mei 2017 

3. Pengesahan dan penerbitan buku 
laporan 

29-30 Mei 2017 

4. Penyerahan buku laporan akhir  
KKN ke LP2M 

31 Mei 2017 

5. Penyerahan buku laporan akhir 
KKN ke Kepala Kelurahan dan 
Seluruh Mahasiswa KKN 

31 Mei 2017 

 
 

H. Pendanaan 
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No. Uraian Asal Dana Jumlah 

1. 
Kontribusi Mahasiswa Rp. 500.000,- x 11 
orang 

Rp. 5.500.000 
 

2. 

Dana Penyertaan Program Pengabdian 
Masyarakat oleh LP2M berupa Piala Lomba 
Keagamaan ( Piala bergilir Tingkat 
Kecamatan) dan Piala Lomba Sepak Takraw 
Antar RW se Kelurahan Talaka 

Rp. 300.000,- 
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BAB II 
METODE PELAKSANAAN PROGRAM 

 
A. Metode Observasi dan Inventarisasi Masalah 

 Metode observasi merupakan metode pengamatan secara 
sistematik terhadap gejala-gejala yang tampak pada suatu subyek 
penelitian. Dalam hal ini metode observasi dilakukan sebagai langkah 
awal pengamatan terhadap permasalahan-permasalahan apa saja yang 
terjadi ditengah-tengah masyarakat. Melalui metode ini dapat diketahui 
bagaimana kemampuan, kebutuhan dan permasalahan masyarakat 
Kelurahan Talaka. 

Metode observasi ini dilakukan dengan dua cara yakni dengan 
survei langsung ke lapangan dan metode interview, dengan 
mewawancarai masyarakat secara langsung. Survei dan interview ini 
dilakukan dengan cara berbaur, mengamati terlebih dahulu dan bahkan 
mendengarkan segala keluh kesah mereka. Menanyakan informasi 
tentang kondisi ekonomi, pendidikan, serta sosial dan masyarakat 
Kelurahan. Dari beberapa survey dan interview ini kemudian 
didapatkanlah yang berisikan apa saja hal-hal yang dibutuhkan oleh 
masyarakat yang mungkin dapat dikembangkan. Setelah itu, informasi-
informasi tersebut kemudian direalisasikan dengan membuat program 
kerja yang berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan tersebut. 

 
1. Tujuan Metode Observasi 

 Menurut Irwin & Bushnell,1984, metode observasi memiliki 
beberapa tujuan, diantaranya yaitu observasi adalah sarana untuk 
menggeneralisasi hipotesis atau ide, kedua observasi dapat 
digunakan sebagai sarana untuk menjawab suatu pertanyaan yang 
khusus atau spesifik. Ketiga, observasi juga dapat digunakan untuk 
memberikan gambaran yang lebih realistik tentang suatu peristiwa 
atau masalah, dibandingkan metode pengumpulan informasi lainnya. 
Selain itu dengan metode observasi, suatu masalah dapat lebih 
dipahami. Sebagai suatu metode yang kami pilih untuk 
mengidentifikasi masalah yang ada di Kelurahan Talaka, metode 
observasi ini berkontribusi besar sebai langkah awal dalam 
mengetahui kebutuhan warga masyarakat di Kelurahan Talaka, 
untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan 
Kelurahan Talaka dengan jelas tanpa perlu mengira-ngira. 

 
2. Manfaat Metode Observasi 
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Beberapa manfaat observasi, diantaranya yaitu : 
a. Deskripsi sebagai suatu hasil dari gambaran dunia nyata 
b. Kronologi peristiwa atau suatu masalah yang ditemukan 

dapat dicatat dengan berurutan 
c. Mencatat situasi yang tidak dapat direplikasikan dalam 

eksperimen 
 

3. Tahapan Metode Observasi 
a. Menentukan objek apa yang akan diobservasi 
b. Membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek 

yang akan diobservasi 
c. Menentukan secara jelas data-data apa yang perlu 

diobservasi, baik primer maupun sekunder 
d. Menentukan di mana tempat objek yang akan diobservasi 
e. Menentukan secara jelas bagaimana observasi akan 

dilakukan untuk mengumpulkan data agar berjalan mudah 
dan lancer 

f. Menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil 
observasi , seperti menggunakan buku catatan, kamera, tape 
recorder, video perekam, dan alat-alat tulis lainnya. 
 

Setelah metode observasi dilakukan, langkah selanjutnya adalah 
inventarisasi masalah. Inventarisasi masalah adalah pendataan atau 
pencatatan masalah, dengan cara mengumpulkan semua hasil masalah 
yang telah dikumpulkan di metode observasi. 
 
B. Metode Pendekatan Sosial untuk Pemberdayaan Masyarakat 
  Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu upaya dari Perguruan 
Tinggi untuk membuat mahasiswa mengintegrasikan diri (meleburkan 
diri) serta menempatkan diri ke tengah-tengah masyarakat. Untuk upaya 
keberhasilan pelaksanaan KKN, sangat dibutuhkan pendekatan-
pendekatan sosial terhadap masyarakat dalam upaya perencanaan dan 
pelaksanaan program kerja. Dikarenakan partisipasi dan keaktifan 
masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengidentifikasian masalah-
masalah yang diupayakan untuk diselesaikan dan diprogramkan dalam 
program kerja. Dengan melibatkan masyarakat dalam masyarakat 
mengidentifikasi berbagai ekspektasi, kebutuhan dan permasalahan nyata 
yang dihadapi masyarakat, mahasiswa KKN Kelurahan Talaka dapat 
menyusun rencana dan bahkan program kerja yang tepat dan realistis 
sesuai dengan kedaan yang terjadi di masyarakat kelurahan Talaka.  



17 
 

Seri Laporan KKN Ang. 55 UIN Alauddin Makassar 2017 ( Kel. Talaka, Kec. Ma’rang, Kab. Pangkep 
) 

 

 Pada tahap pelaksanaan program kerja, keterlibatan masyarakat 
juga masih sangat dibutuhkan dalam membangun komunikasi yang baik 
dan hubungan sosial yang harmonis untuk secara bersama-sama 
mengimplementasikan setiap rencana yang telah disusun. Apabila 
keterlibatan masyarakat kurang, maka dapat dipastikan jika pelaksanaan 
program kerja yang telah direncanakan sebelumnya akan mengalami 
kegagalan. Sehingga, pendekatan sosial pada masyarakat utamanya dalam 
tahap pelaksanaan. Hal ini lah yang  memegang peranan penting dan 
harus banyak dilakukan oleh para peserta KKN Kelurahan Talaka. 
Kegagalan dalam melakukan pendekatan sosial dapat berdampak 
terhadap kegagalan penyelenggaraan KKN itu sendiri. Sebagus apapun 
program yang dirancang, jika tanpa didukung pendekatan sosial kepada 
masyarakat yang memadai maka hanya akan menghasilkan kegagalan 
yang sangat besar. Oleh karena itu, betapa pentingnya penguasaan 
tentang pendekatan sosial kepada masyarakat dari setiap mahasiswa 
KKN di Kelurahan Talaka. 
 Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pendekatan sosial 
terhadap masyarakat juga sangat penting untuk dilakukan, dikarenakan 
tujuan utama pada KKN sebenarnya hanyalah bagaimana keterlibatan 
mahasiswa dalam masyarakat untuk memberdayakan masyarakat itu 
sendiri. Kontribusi mahasiswa KKN haruslah berperan besar dalam 
pemberdayaan masyarakat disekitarnya. 
 Pendekatan sosial mahasiswa KKN Kelurahan Talaka 
merupakan interaksi sosial yang didalamnya terdapat beberapa peran 
yang seharusnya dijalankan oleh setiap mahasiswa KKN, diantaranya 
yaitu : 

1. Komunikator 
Mahasiswa KKN Kelurahan Talaka berperan dalam 

mengkomunikasikan segenap program KKN yang akan 
dilaksanakan kepada masyarakat setempat, agar masyarakat yakin 
dan mau dalam berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan dan 
program kerja KKN. Sebagai komunikator, mahasiswa KKN 
Kelurahan Talaka seharusnya memiliki dan menguasai berbagai 
teknik komunikasi, diantaranya yaitu menguasai teknik persuasif, 
instruksi, dan teknik informatif.  
2. Fasilitator 

Sebagai fasilitator, mahasiswa KKN bertugas membantu, 
serta memberi kemudahan kepada masyarakat untuk dapat 
memberdayakan dan mengembangkan dirinya. Mahasiswa KKN 
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seharusnya sebagai fasilitator berupaya dalam memecahkan masalah-
masalah yang ada ditengah-tengah masyarakat. 
3. Motivator 

Bertugas untuk memberikan dorongan kepada masyarakat 
agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan di 
daerahnya sendiri merupakan peran mahasiswa dalam melakukan 
pendekatan sosial kepada masyarakat. 
4. Inovator 

Mahasiswa KKN Kelurahan Talaka sebagai innovator 
berperan penting dalam berbagai proses pembaharuan untuk 
kepentingan dan kemajuan warga masyarakat. Karena pada dasarnya 
mahasiswa adalah agen perubahan. 
5. Mediator 

Sebagai mediator yang berperan dalam menghubungkan 
kepentingan masyarakat dengan pihak ketiga. Pada dasarnya 
biasanya terdapat masalah-masalah yang mungkin menghadirkan 
penghubung antara masyarakat dan pihak ketiga tersebut. Oleh 
karena itu, keberadaan mahasiswa KKN Kelurahan Talaka sangan 
berperan besar sebagai penghubung. 

 Kelima peran penting mahasiswa KKN Kelurahan Talaka 
tersebut haruslah dilakukan secara bersama-sama agar terciptanya 
keberhasilan pendekatan sosial ke masyarakat, yang pastinya juga akan 
berdampak pada kesuksesan KKN Kelurahan Talaka sendiri. 
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BAB III 
KONDISI KELURAHAN TALAKA 

 
A. Sejarah Kelurahan Talaka 

Nama ‘Talaka’ menurut salah seorang tokoh masyarakat pada 
dasarnya berasal dari Bahasa Daerah Bugis yang dapat dimaknai sebagai 
‘ambil saya’ atau ‘rangkul saya’. Kelurahan Talaka juga dapat dimaknai 
sebagai 3 singkatan nama Lingkungan atau Kampung yaitu Lingkungan 
Tala, Laikang dan Kassi Kebo. 

Sebelum tahun 1966, Kelurahan Talaka yang secara 
administratif berada pada wilayah Kecamatan Ma’rang, Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan mewilayahi beberapa kampung permukiman 
penduduk yang dibentuk setara dengan Desa yang dipimpin oleh 
seorang ‘Mado’ yang dijabat oleh ‘H.Taddaga’. Kemudian pada akhirnya 
pada tahun 1966 setelah terbit SK Bupati, status ‘Mado’ beralih ke status 
‘Desa’ sepenuhnya dan pada saat itu status Kepala Desa dijabat oleh H. 
Muharik. 

Akhirnya pada tahun 1981, Desa Talaka pun berganti menjadi 
Kelurahan Talaka setelah terbit SK Menteri Dalam Negeri yang secara 
langsung dijabarkan melalui SK Bupati tentang pembentukan 
Kelurahan, sehingga status Desa beralih menjadi Kelurahan yang pada 
saat itu pertama kali dijabat oleh H. Siratang Tebbe. 

 
B. Kondisi Geografis Kelurahan Talaka 

Kelurahan Talaka merupakan salah satu kelurahan yang berada 
di wilayah Kecamatan Ma’rang. Kelurahan Talaka berjarak ±1,4 km dari 
kota Kecamatan Ma’rang , berjarak ± 13 km dari ibu kota kabupaten 
Pangkep, dan ± 60 km dari ibu kota provinsi. Untuk menempuh 
perjalanan ke Kelurahan Talaka, dibutuhkan ±20 menit perjalanan dari 
Kota Pangkajene, Kabupaten Pangkep, serta ±180 menit dari Makassar, 
ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. 

Memiliki luas wilayah 11,26 km2, membuat Kelurahan Talaka 
dibatasi beberapa wilayah sebagai berikut : 

 Sebelah Utara  : Kelurahan Bonto-
Bonto 

 Sebelah Timur  : Kelurahan Attangsalo 

 Sebelah Selatan  : Kelurahan Labakkang 

 Sebelah Barat  : Kecamatan Liukang 
Tupabbiring 

Serta terdiri dari 3 Lingkungan, yakni  
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 Lingkungan Tala 

 Lingkungan Laikang 

 Lingkungan Kassi Kebo 
 
C. Topografi, Iklim dan Musim Kelurahan Talaka 
 Wilayah Kelurahan Talaka berada pada ketinggian ± 1 m dari 
permukaan laut dengan suhu udara sekitar 25oC, memiliki iklim tropis 
dan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. 
 
D. Kondisi Demografi Kelurahan Talaka 
  Secara garis besar kondisi demografi Kelurahan Talaka yaitu 
memiliki jumlah penduduk keseluruhan sebesar 6.042 jiwa, dengan detail 
jumlah laki-laki sebanyak 2.937 jiwa, sedangkan detail jumlah perempuan 
sebanyak 3.105 jiwa, serta jumlah kepala keluarga sebanyak 1.751 KK, 
data tersebut diatas diambil dari laporan kependudukan Kelurahan 
Talaka yang paling terbaru, pada bulan april 2017. 
 Disamping itu di wilayah Kelurahan Talaka memiliki 10 RW dan 
33 RT. Mengenai jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian warga 
masyarakat Kelurahan Talaka dilatarbelakangi dengan penghidupan yang 
dominan sebagai Petani Tambak dan sebagian kecil lagi adalah 
Wiraswasta, Pedagang, PNS dan Buruh. 
 
E. Fungsi-fungsi Struktural Kelurahan 
 Kelurahan Talaka dipimpin oleh seorang lurah (H. Fahruddin, 

S.Sos) dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh seorang bendahara (Abdul 
Syukur, S.Sos). Terdapat pula, kelompok jabatan fungsional, diantaranya 
yaitu PLKB (Sitti Rabiah), BABINSA (Pelda Muh. Ali), 
BABINKANTIBMAS (BRIPKA Wahyuddin) dan PPL (Abdul Hamid, 
S.PI). 
  Untuk pelaksanaan program pemerintahan kemudian juga 
dibantu oleh kepala seksi (KASI), kepala urusan ini terdiri dari kepala 
seksi pemerintahan, kepala seksi trantib, kepala seksi pembangunan dan 
kepala seksi kesejahteraan sosial. Disamping itu  juga di wilayah 
Kelurahan Talaka terdapat ketua RT/RW yang semuanya berada 
dibawah koordinasi lurah.  
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(Foto Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Talaka) 

 
F. Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan 
  Kelurahan Talaka memiliki 1 kantor lurah yang terletak di 
Lingkungan Tala. Di kantor Kelurahan memiliki 5 ruangan yang terdiri 
dari ruangan lurah, ruangan sekretaris, ruangan staf, aula pertemuan dan 
toilet. 
 Adapun inventaris kantor kelurahan antara lain, sebagai berikut : 

a. Komputer   : 1 unit 
b. Mesin Ketik  : 1 unit 
c. Meja   : 7 buah 
d. Kursi Kayu  : 7 buah 
e. Kursi Plastik  : 38 buah 
f. Lemari   : 3 buah 
g. Rak Buku   : 2 buah 
h. Loker Plastik  : 3 buah 
i. Wireless   : 1 buah 

 
G. Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi 

1. Sarana Pendidikan 
    TK  : 2 
    SD  : 6 
    SLTP/MTSN: 1 
    SLTA/MAN : 2 
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2. Sarana Peribadatan 
    Masjid  : 4 
    Mushalla : 1 

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan 
    Posyandu : 4 
    Pustu  : 1 

4. Sarana Olahraga 
    Lapangan Bulutangkis : 3 buah 
    Lapangan Tennis Meja : 4 buah 
    Lapangan Sepak Bola  : 3 buah 
    Lapangan Volley  : 4 buah 
    Lapangan Futsal  : 1 buah 

5. Lain-Lain 
    Pekuburan   : 4 
    Jembatan   : 1 
    Dermaga    : 2 
H. Rencana Pembangunan Kelurahan Talaka 

1. Visi dan Misi Kelurahan Talaka 
1.1 Visi 

    Mewujudkan masyarakat yang lebih maju dan lebih 
mandiri berlandaskan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), 
serta ber IMTAQ (Iman dan Taqwa) 

1.2 Misi 
Meningkatkan kesadaran masyarakat turut 

berpartisipasi aktif bergotong royong dalam pembangunan demi 
mewujudkan atau meningkatkan kesejahteraannya. 

  
2. Potensi Kelurahan Talaka 

2.1 Potensi Sumber Daya Alam (SDA) 
   Potensi sumber daya alam yang dapat menunjang visi 
dan misi, serta penanganan Kelurahan Talaka, antara lain yaitu : 

a. Lahan tambak yang cukup luas, sebagai lahan berbagai 
budi daya ikan dan udang 

b. Bibir pantai yang terbentang panjang dan luas 
dimanfaatkan menjadi area budi daya rumput, serta 
sebagai sumber pencaharian masyarakat nelayan 

c. Sungai difungsi-gandakan sebagai arus lalu lintas 
kendaraan diatas air dan sumber mata pencaharian 
nelayan 

2.2 Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) 
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   Potensi sumber daya manusia yang dapat menunjang 
visi dan misi, serta penanganan masalah Kelurahan Talaka, antara 
lain yaitu : 

a. Banyaknya jumlah penduduk, yang mana berpotensi 
sebagai tenaga kerja 

b. Banyaknya sarjana dari berbagai disiplin ilmu yang 
berpotensi untuk mengembangkan segala usaha dan 
keterampilan.  
 

3. Strategi Kelurahan Talaka 
Untuk mewujudkan semua impian masyarakat yang tertuang 

kedalam visi dan misi Kelurahan Talaka, serta untuk memaksimalkan 
potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, Kelurahan Talaka 
menyiapkan sendiri starteginya yang dapat digunakan untuk 
mengimplementasikan pelaksanaan program, diantaranya yaitu : 

3.1 Bar Orientasi pada Pemberdayaan Masyarakat 
Bar orientasi pada pemberdayaan masyarakat yaitu 

pembangunan sekaligus bisa merubah kebiasaan negative ke 
positif, dari kurang peduli menjadi peduli, sehingga mendapat nilai 
tambah dengan meningkatkan jiwa gotong royong demi 
tercapainya kemandirian masyarakat dalam memenuhi 
kebutuhannya. 

3.2 Segala Prioritas 
Segala prioritas dalam melaksanakan pembangunan 

harus mengutamakan sikap gotong-royong, atas manfaat, sehingga 
pembangunan bisa merata dan berkesinambungan berdasarkan 
realita tingkat kebutuhan dan realitas yang ada . 

3.3 Berpusat pada Rakyat 
Dalam hal ini masyarakat laki-laki maupun perempuan 

selalu dilibatkan dalam tahapan pembangunan, dengan segala 
inisiatif, kreatif dan inovatif sebagai sumber daya pembangunan 
yang semua berorientasi pada kebutuhan masyarakat. 
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BAB IV 
DESKRIPSI HASIL PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN DI 

KELURAHAN TALAKA 
 
A.  Kerangka Pemecahan Masalah 
 Untuk mempermudah analisis terhadap satu per satu 
permasalahan Kelurahan Talaka dapat dilakukan dengan menggunakan 
metode Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, and 
Threats). Metode analisis SWOT adalah metode praktis yang digunakan 
untuk mencari tahu kekuatan, kelemahan, kesempatan dan hambatan 
dari setiap permasalahan.  
 Dalam suatu permasalahan, dapat digali kekuatan atau potensi 
yang sudah dimiliki, kemudian dicari kelemahan yang ada sehingga hal 
tersebut menjadi suatu permasalahan. Lebih jauh lagi, upaya pemecahan 
masalah digali melalui kesempatan atau dukungan suportif yang dimiliki 
serta meluruskan hambatan yang ada. Penjelasan permasalahan 
Kelurahan Talaka melalui metode analisis SWOT diuraikan berdasarkan 
setiap program kerja yang telah diprogramkan sebelumnya, yaitu : 
 
Analisis SWOT untuk setiap Program Kerja 

1. Mengajar Siswa – Siswi Sekolah Dasar 

Strengths (S) Weakness (W) Opportunities 
(O) 

Threats (T) 

Antusiasme 
anak-anak 
yang tinggi 
untuk 
mendapatkan 
pembelajaran 
baik dalam 
lingkup formal 
maupun non-
formal, serta 
adanya wadah 
yang diberikan 
oleh setiap 
Kepala 
Sekolah Dasar 
se Kelurahan 
Talaka 

Di Kelurahan 
Talaka 
terdapat 6 SD 
yang jarak dari 
satu SD ke SD 
yang lain 
memiliki jarak 
yang lumayan 
jauh, serta 
kurangnya 
kendaraan 
transportasi 
membuat 
kami 
kewalahan 
dalam akses 
menuju 

Tersedianya 
SDM/ mahasiswa 
yang memiliki 
kompetensi 
mengajar. 

Masih terdapat 
beberapa SD 
yang sarana 
dan prasarana 
masih kurang 
memadai 
sehingga 
proses 
mengajar 
menjadi kurang 
efektif 
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sehingga 
memudahkan 
kami untuk 
memberikan 
bimbingan 
belajar untuk 
anak-anak.  
1 

tempat 
mengajar. 

 
2. Mengajar Bahasa Inggris 

 

Strengths (S) Weakness (W) Opportunities (O) Threats (T) 

Antusiasme 
anak-anak 
untuk datang 
belajar dasar-
dasar 
pengetahuan 
Bahasa Inggris 
sangat tinggi 

Kurangnya 
keseriusan 
anak-anak 
dalam belajar 

Tersedianya 
Sumber Daya 
Manusia dalam hal 
ini terdapat 
mahasiswa yang 
memiliki 
kompetensi 
mengajar Bahasa 
Inggris 

Kurangnya 
sarana dan 
prasarana 
dalam mengajar 

 
 

3. Penyuluhan Kesehatan – Penyuluhan Hidup Bersih dan Sehat 
(PHBS) 
 

Strengths (S) Weakness (W) Opportunities (O) Threats (T) 

Adanya 
dukungan dari 
pihak 
Puskesmas 
untuk 
mengadakan 
penyuluhan 
kesehatan 

Kurangnya 
kesadaran 
siswa tentang 
pentingnya 
menerapkan  
Penyuluhan 
Hidup Bersih 
dan Sehat 
(PHBS). 

Siwa 
membutuhkan 
pengetahuan 
terkait kesehatan 
khususnya 
Penyuluhan Hidup 
Bersih dan Sehat 
(PHBS). 

Beberapa 
Sekolah Dasar 
tidak memiliki 
sarana untuk 
dilaksanakannya 
program 
(Penyuluhan 
Hidup Bersih 
dan Sehat) 
PHBS tersebut 
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4. Senam Rutin Warga 
 

Strengths (S) Weakness (W) Opportunities (O) Threats (T) 

Kesadaran 
masyarakat 
untuk hidup 
sehat sangat 
tinggi. 

Kurangnya 
partisipasi 
masyarakat 
untuk 
mengikuti 
senam sehat 
ini. Khususnya 
masyarakat 
laki-lakinya 
karena 
kebanyakan 
yang mengikuti 
senam jantung 
sehat ini 
kebanyakan 
perempuan 
saja. 

Adanya bantuan 
dari pihak 
puskesmas untuk 
mengadakan 
senam rutin 

Cuaca yang 
kurang 
menentu, serta 
instruktur 
senam yang 
hanya satu-
satunya untuk 
Kelurahan 
Talaka 
terkadang juga 
memiliki 
jadwal 
dibeberapa 
Desa atau 
Kelurahan lain 

 
5. Jum’at Bersih / Ahad Bersih 

 

Strengths (S) Weakness (W) Opportunities (O) Threats (T) 

Antusiasme 
wajga sangat 
tinggi untuk 
menjaga 
kebersihan 
lingkungan 

Kurangnya 
partisipan 
masyarakat 
untuk ikut 
terlibat 

Adanya dukungan 
dari pemerintahan 
setempat untuk 
budaya gotong 
royong 

Masyarakat 
terlalu sibuk 
dengan 
pekerjaannya, 
sehingga 
tidak adanya 
kesempatan 
dan 
kontribusinya 
dalam 
pelaksanaan 
Jum’at / 
Ahad Bersih 
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6. Pembersihan Posyandu 
 

Strengths (S) Weakness (W) Opportunities 
(O) 

Threats (T) 

 Pemeriksaan 
kesehatan balita 
rutin tiap bulan. 

Kurangnya 
partisipasi 
masyarakat untuk 
ikut membantu 
dalam hal 
pembersihan 
sarana utama 
dalam kesehatan 
bermasyarakat ini 

Tingginya 
kesadaran 
masyarakat untuk 
menjaga fasilitas 
umum. 

Jarak dari 
satu 
posyandu 
dengan 
posyandu 
yang lain jauh 

 
7. FAS (Festival Anak Sholeh) 

 

Strengths (S) Weakness (W) Opportunities (O) Threats (T) 

Antusiasme 
anak-anak 
dalam 
mengikuti 
seleksi lomba 
dan 
mengikuti 
lomba 

Kurangnya 
support atau 
dukungan dari 
masyarakat 
setempat 
terhadap bakat 
yang dimiliki 
siswa-siswa 
tingkat sekolah 
sederajat 

Tersedianya 
(Sumber Daya 
Manusia) SDM/ 
mahasiswa yang 
memiliki kompetensi 
mengajar dan 
melatih anak-anak 
dalam mengikuti 
lomba 

Kurangnya 
sarana 
penunjang 
dalam 
melaksanakan 
festival anak 
sholeh ini  

 
8. Mengajar Mengaji 

 

Strengths (S) Weakness (W) Opportunities (O) Threats (T) 

Adanya 
antusiasme anak-
anak untuk 
datang belajar 
mengaji yang 
tinggi 

Kurangnya 
keseriusan 
anak-anak 
dalam belajar 

Tersedianya 
Sumber Daya 
Manusia dalam hal 
ini terdapat 
mahasiswa yang 
memiliki 
kompetensi 
mengajar mengaji 

Kurangnya 
sarana dan 
prasarana 
penunjang 
dalam 
mengajar. 
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9. Pelatihan Memandikan dan Menshalatkan Jenazah 

 

Strengths (S) Weakness (W) Opportunities (O) Threats (T) 

Melatih anak usia 
dini bagaimana 
caranya 
memandikan dan 
menshalati 
jenazah sesuai 
dengan syariat 
Islam 

Kurangya 
peserta yang ikut 
dalam pelatihan 
dan terbatasnya 
waktu yang 
diberikan 

Adanya 
sumberdaya 
manusia yang dapat 
didik sejak dini 

Kurang 
memadainya 
alat peraga 
dalam 
melaksanakan 
praktek  

 
10. Turnamen Sepak Takraw 

 

Strengths (S) Weakness (W) Opportunities (O) Threats (T) 

Tingginya minat 
anak-anak dalam 
bidang olahraga 
(terkhusus 
olahraga sepak 
takraw) 

Kurangnya 
partisipasi dari 
RW untuk 
mengikutkan 
pesertanya 

Dapat 
memunculkan bakat 
dan minat anak-
anak dalam bidang 
takraw 

Antusiasme 
masyarakat 
sebagai 
penonton 
sangat tinggi, 
sehingga 
terkadang 
mendekat area 
lapangan, 
dimana para 
peserta sedang 
berlomba, 
yang mana 
akan 
mengganggu 
jalannya serta 
konsentrasi 
para pemain 
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B.  Bentuk dan Hasil Kegiatan Pelayanan dan Pemberdayaan 
Masyarakat 

 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nomor Kegiatan 01 

Bidang Pendidikan 

Nama Kegiatan Mengajar siswa SD 

Tempat / Tanggal SDN se Kelurahan Talaka/ 1 x Seminggu untuk 
setiap SD 

Lama pelaksanaan Rutin 6 x seminggu 

Tim Pelaksana Penanggung Jawab : Rezamalia AGL dan A. 
Hayati 
Kontributor  : Seluruh Anggota  
      Kelompok 

Tujuan Untuk membantu para pendidik di SDN dalam 
proses belajar mengajar  
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Sasaran Murid SDN se-Kelurahan Talaka 

Target Guru SDN se Kelurahan Talaka Terbantu dalam 
kegiatan Belajar Mengajar 

Deskripisi Kegiatan Proses belajar mengajar ini dilakukan rutin oleh 
mahasiswa KKN UINAM Ang. 55, satu kali dalam 
seminggu dan kegiatan ini membantu tenaga 
pendidik yang masih kurang 

Hasil Kegiatan 30 x proses belajar mengajar terlaksana selama 
KKN berlangsung 

Keberlanjutan 
Program 

Program berlanjut 
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Nomor Kegiatan 02 

Bidang Pendidikan 

Nama Kegiatan Mengajar Bahasa Inggris 

Tempat / Tanggal Lapangan, halaman posyandu dan posko/ 5 x 
Seminggu 

Lama pelaksanaan 1 x dua jam 

Tim Pelaksana Penanggung Jawab : Dian Ariana Junaedi 
Kontributor  : Seluruh Anggota  
      Kelompok 

Tujuan Untuk memberikan pentingnya pengetahuan dasar 
tentang bahasa inggris 

Sasaran Murid sekolah dasar yang berkediaman tempat 
tinggal didekat posko 

Target Fasih dalam berbicara dan memahami kosa kata 
dasar dalam Bahasa Inggris 

Deskripisi Kegiatan Proses pembelajaran 

Hasil Kegiatan 30 x proses belajar mengajar terlaksana selama KKN 
berlangsung 

Keberlanjutan 
program 

Program berlanjut 
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Nomor Kegiatan 03 

Bidang Kesehatan 

Nama Kegiatan Penyuluhan kesehatan 

Tempat / Tanggal SDN Se-Kel. Talaka / 3 – 5 bulan 5 

Lama pelaksanaan 1 x dua jam untuk setiap SD 

Tim Pelaksana Penanggung Jawab : Riswan Rasyid 
Kontributor  : Seluruh Anggota  
      Kelompok 

Tujuan Untuk memberikan pemahaman pentingnya 
menerapkan PHBS(perilaku hidup bersih dan sehat) 

Sasaran Murid sekolah dasar se-Kelurahan Talaka 

Target Untuk mengetahui cara cuci tangan pakai sabun yang 
baik dan benar, serta tata-tata cara sikat gigi yang 
benar 

Deskripisi Kegiatan Memberikan pemahaman tentang PHBS, dilanjutkan 
dengan praktek bagaimna tata-tata cara cuci tangan 
dan sikat gigi yang baik dan benar  

Hasil Kegiatan 1 x untuk setiap SD selama KKN berlangsung 

Keberlanjutan 
program 

Program berlanjut 
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Nomor Kegiatan 04 

Bidang Kesehatan 

Nama Kegiatan Senam Rutin Warga 

Tempat / Tanggal lapangan / 1 x seminggu 

Lama pelaksanaan 40 menit  

Tim Pelaksana Penanggung Jawab : Alif abadi 
Kontributor  : Seluruh Anggota  
      Kelompok 

Tujuan Menciptakan tubuh yang sehat kuat dan tahan 
terhadap penyakit. 

Sasaran Masyarakat kel. Talaka terkhusus lingkungan tala’ 

Target Masyarakat dapat terbantu dalam melestarikan hidup 
yang sehat 

Deskripisi Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan 1 x seminggu pada hari 
sabtu guna untuk menciptakan tubuh yang sehat dan 
tidak mudah terkena oleh segala penyakit 

Hasil Kegiatan Dalam kegiatan senam ini di targetkan untuk seluruh 
warga Lingkungan Tala’, Kelurahan Talaka agar ikut 
serta di dalamnya 

Keberlanjutan 
program 

Program berlanjut 

 



34 
 

Seri Laporan KKN Ang. 55 UIN Alauddin Makassar 2017 ( Kel. Talaka, Kec. Ma’rang, Kab. Pangkep 
) 

 

Nomor Kegiatan 05 

Bidang Sosial Kemasyarakatan (Gotong Royong) 

Nama Kegiatan Jum’at bersih / Ahad Bersih 

Tempat / Tanggal Daerah Kelurahan Talaka (Lingkungan Tala, 
Lingkungan Laikang, Lingkungan Kassi Kebo) 
/ 1 x seminggu 

Lama pelaksanaan 1 x seminggu 

Tim Pelaksana Penanggung Jawab : Iramayanti 
Kontributor  : Seluruh Anggota 
       
Kelompok 

Tujuan Untuk melestarikan budaya gotong royong dan 
untuk menjaga agar lingkungan menjadi bersih 

Sasaran Masyarakat Kelurahan Talaka 

Target Mahasiswa KKN dan Masyarakat dapat 
melestarikan budaya gotong royong dan 
menjaga lingkungan agar tetap bersih 

Deskripisi 
Kegiatan 

kegiatan ini dilaksanakan 1 x seminggu pada 
hari jum’at dimana Mahasiswan KKN dan 
masyarakat saling membantu untuk  menjaga 
dan membersihkan lingkungan 

Hasil Kegiatan Dilaksanakan lima kali selama masa KKN 

Keberlanjutan 
program 

Program berlanjut 
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Nomor Kegiatan 06 

Bidang Sosial dan Kemasyarakatan (Gotong 
royong) 

Nama Kegiatan Membersihkan posyandu 

Tempat / Tanggal posyandu / 1 x seminggu 

Lama pelaksanaan 1 x seminggu 

Tim Pelaksana Penanggung Jawab : Hardiansyah 
Abdi Gunawan  
Kontributor  : Seluruh Anggota 
       
Kelompok 

Tujuan Untuk merawat dan menjaga fasiltas 
posyandu  

Sasaran Masyarakat ikut andil dalam menjaga 
kebersihan di posyandu 

Target Sarana dan  prasarana di posyandu bisa 
tetap terjaga dan kelihan lebih  indah 

Deskripisi Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan 1 x seminggu 
pada hari minggu  

Hasil Kegiatan Terlaksana 4 kali selama masa KKN 

Keberlanjutan 
program 

Program berlanjut 
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Nomor Kegiatan 07 

Bidang Keagamaan 

Nama Kegiatan FAS (Festival Anak Sholeh) 

Tempat / Tanggal Mesjid kecamatan / 1 x seminggu 

Lama pelaksanaan 40 menit  

Tim Pelaksana Penanggung Jawab : Jusnia 
Kontributor  : Seluruh Anggota 
       
Kelompok 

Tujuan Melatih dan mengembangjkan bakat anak-
anak 

Sasaran Murid SD yang akan mengikuti lomba 

Target Ikut berpartisifapi dalam acara gema rajab 
tingkat kecamatan 

Deskripisi 
Kegiatan 

Mengikuti lomba gema rajab yang diadakan 
oleh kecamtan selama dua hari 

Hasil Kegiatan Terlaksana  1 x dalam masa KKN 

Keberlanjutan 
program 

Program berlanjut 
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Nomor Kegiatan 08 

Bidang Keagamaan 

Nama Kegiatan Mengajar mengaji 

Tempat / Tanggal Mesjid dan rumah warga / 6 x seminggu 

Lama pelaksanaan 40 menit  

Tim Pelaksana Penanggung Jawab : Maudy Vena Melinda 
Kusnady 
Kontributor  : Seluruh Anggota  
      Kelompok 

Tujuan Untuk membiasakan anak-anak mempelajari Al-
Qur’an 

Sasaran Anak-anak  di Kel. Talaka 

Target Agar anak-anak dapat membaca Al-Qur’an dengan 
benar dan lancar 

Deskripisi Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan  

Hasil Kegiatan Terlaksana 36 selama masa KKN berlangsung 

Keberlanjutan 
program 

Program berlanjut 
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Nomor Kegiatan 09 

Bidang Keagamaan 

Nama Kegiatan Pelatihan memandikan dan  menshalatkan jenazah 

Tempat / Tanggal MTSN Pangkep / 6 mei 2017 

Lama pelaksanaan 3 Jam 

Tim Pelaksana Penanggung Jawab : Junaedi 
Kontributor  : Seluruh Anggota  
      Kelompok 

Tujuan Menanamkan sejak dini  pentingnya untuk 
mengetahui mempelajari cara memandikan dan 
menshalatkan jenazah 

Sasaran Siswa - Siswi MTSN Kecamatan Ma’rang 

Target Agar siswan dapat mengetahui tata-tata cara 
memandikan dan menshalatkan jenazah 

Deskripisi Kegiatan Dilakukan pada hari sabtu yang bertempat 
dimesjid MTSN Kecamatan Ma’rang dimana 
dilakukan penjelasan tentang memandikan dan 
menshalatkan dan dilsanjutkan dengan praktek 

Hasil Kegiatan Dilaksanakan 1 kali selama masa KKN 

Keberlanjutan program Program berlanjut 
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Nomor Kegiatan 10 

Bidang Olahraga 

Nama Kegiatan Turnament sepak takraw 

Tempat / Tanggal Lapangan takraw / 11 Mei 2017 – 14 Mei 2017 

Lama pelaksanaan 40 menit  

Tim Pelaksana Penanggung Jawab : Riswan Rasyid dan Muh. 
Shadiq Danial 
Kontributor  : Seluruh Anggota  
      Kelompok 

Tujuan Untuk memunculkan bakat anak-anak dalam bidang 
olahraga terkhsususnya bidang sepak takraw 

Sasaran Anak-anak  di Kelurahan Talaka 

Target Anak-anak semakin terampil dan mahir dalam bidang 
sepak takraw. 

Deskripisi Kegiatan Dilaksanakan pada hari kamis sampai hari minggu  
dilapangan takraw Lingkungan Tala’ Kecamatan 
Ma’rang 

Hasil Kegiatan Terlaksana 1 kali selama masa KKN 

Keberlanjutan 
program 

Program berlanjut 

 
 

C. Faktor-Faktor Pencapaian Hasil 
Dalam pencapaian hasil setiap program yang telah 

direncanakan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan kegiatan, diantaranya yaitu faktor pendorong dan 
penghambat jalannya program pelayanan dan pemberdayaan masyarakat 
di KelurahanTalaka, diantaranya yaitu : 

 
1. Faktor Pendorong 
  Dalam menjalankan beberapa program kerja yang telah 
direncanakan, terdapat beberapa hal-hal yang mendorong 
keberhasilan program kerja, diantaranya yaitu : 

a. Dana dari iuran mahasiwa KKN 
b. Adanya dukungan dari remaja mesjid  
c. Budaya masyarakat yang mengetahui agama, meski masih 

kurang mengamalkannya 
d. Kebersamaan yang tinggi dari masyarakat ditunjukkan 

dari beberapa dusun yang jauh dari keramaian 
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e. Tingginya antusiasme anak-anak untuk belajar dasar-dasar 
Bahasa Inggris 

2. Faktor Penghambat 
Dalam menjalankan beberapa program kerja, juga 

terdapat beberapa hambatan yang kami temukan, diantaranya 
yaitu : 

a. Sulitnya menjalin silahturahmi kepada warga setempat 
dikarenakan mayoritas warga setempat memiliki pekerjaan 
sebagai PNS dengan waktu kerja dari pagi-sore. 

b. Kurangnya antusiasme dan koordinasi antara masing-
masing RT dengan masyarakatnya, sehingga sebagian 
besar masyarakat terkesan acuh tak acuh dengan kegiatan-
kegiatan sosial yang telah diprogramkan sebelumnya 

c. Kurangnya sosialisasi dalam setiap kegiatan antara RT 
dan RW serta Kepala Kelurahan 

d. Kurangnya partisipasi masyarakat, khususnya pemuda 
dalam pelaksanaan program kerja KKN 

e. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk merawat 
dan menjaga fasilitas yang ada 

f. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk terus 
melanjutkan program pembinaan keagamaan kepada 
anak-anak mereka 

g. Kurangnya perhatian orangtua kepada anak-anak mereka 
terkait pentingnya Pendidikan kreatif bagi anak-anaknya. 

h. Masih sangat kurangnya sumber daya manusia (SDM) 
tenaga pengajar  yang memberikan ide-ide kreatifitas 
dalam segi keagaan Islam. 

  Faktor-faktor penghambat tersebut diatas menjadi 
motivasi untuk mahasiswa KKN Angkatan ke-55 Kelurahan 
Talaka, Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkep untuk tidak 
menjadikannya beban, namun mencarikan solusi dan berupaya 
berpartisipasi aktif dengan menjadikan beberapa masalah itu 
menjadi sebuah program kerja. Keaktifan dan keikutsertaan 
membantu program kerja Kepala Kelurahan Talaka serta 
Puskesmas Kecamatan Ma’rang juga merupakan bagian dari upaya 
kami melibatkan diri untuk menanamkan karya-karya yang akan 
dikenang oleh masyarakat. Beberapa program kerja yang telah 
disebutkan secara umum terlaksana dengan baik, berkat dukungan 
semua pihak. 



41 
 

Seri Laporan KKN Ang. 55 UIN Alauddin Makassar 2017 ( Kel. Talaka, Kec. Ma’rang, Kab. Pangkep 
) 

 

 
BAB V 

PENUTUP 
 
A.  Kesimpulan 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pendidikan 
dengan cara memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk 
hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus, dan secara langsung 
mengidentifikasi dan menangani masalah-masalah pembangunan yang 
dihadapi oleh masyarakat. Pengalaman-pengalaman selama 
melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bertujuan melatih dan 
membekali mahasiswa untuk menerapkan ilmunya serta belajar 
memecahkan berbagai persoalan nyata yang terjadi di masyarakat. 

Terkhusus pada program-program kerja KKN Kelurahan 
Talaka, Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkep, didasarkan pada hasil 
observasi atau pengamatan yang dilakukan selama 5 hari berturut-turut 
setelah kegiatan penyambutan dan penerimaan yang dilaksanakan di 
Kecamatan Ma’rang. Program-program telah direncanakan telah 
berkontribusi aktif dalam penyelesaian masalah-masalah Kelurahan, 
dengan mencakup meningkatkan mutu pendidikian, kesehatan, gotong-
royong dan keagamaan. 

Beberapa program-program kerja yang telah berhasil 
dilaksanakan sesuai rencana diantaranya yaitu, mengajar siswa-siswi 
Sekolah Dasar, mengajar les Bahasa Inggris, penyuluhan kesehatan 
diantaranya yaitu penyuluhan tata cara cuci tangan dan sikat gigi yang 
benar, senam rutin jantung sehat, jum’at atau ahad bersih, pembersihan 
posyandu, pembersihan masjid, festival anak shaleh, pelatihan 
memandikan dan menshalatkan jenazah, hingga turnamen takraw se RW 
di Kelurahan Talaka.  
 
B.  Rekomendasi 
 Setelah melaksanakan kegiatan KKN, beberapa hal yang bisa 
kami rekomendasikan ke beberapa pihak-pihak yang terkait, diantaranya 
yaitu : 

1. Rekomendasi untuk Pemerintah Kelurahan Talaka 
a. Karena kurangnya kesadaran dan perhatian warga 

masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak-
anaknya, dibutuhkan lembaga-lembaga pendidikan di luar 
sekolah yang dapat mengajarkan dan memaksimalkan 
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materi-materi di sekolah sehingga kreatifitas anak-anak 
makin tumbuh dan berkembang 

b. Masih dalam hal edukasi, perlu diadakannya penyuluhan 
atau sosialisasi akan pentingnya melanjutkan pendidikan 
hingga ke jenjang perguruan tinggi., dikarenakan tingkat 
pendidikan masyarakat di pelosok Kelurahan Talaka 
hanya sampai Sekolah Menengah Atas 

c. Dalam hal edukasi juga penting untuk adanya penyuluhan 
atau sosialisasi kepada tenaga pendidik di Kelurahan 
Talaka untuk memahami betapa pentingnya memberikan 
semangat kepada siswa-siswinya terutama dari tingkat 
Sekolah Dasar, dikarenakan keaktifan dan semangat 
siswa-siswi Sekolah Dasar masih sangat kurang 

d. Dalam hal edukasi kesehatan juga penting dilakukan 
secara masif di sekolah-sekolah agar anak didik secara dini 
dapat mengetahui tata cara hidup sehat dan bersih. 

e. Untuk hal kebersihan posyandu juga penting dilakukan 
secara berkelanjutan  agar menjadi representatif 
kebersihan pada lingkungan posyandu. 

f. Dalam hal edukasi pengajaran TPA agar lebih 
dikreatifkan metode pengajarannya agar anak-anak 
dikelurahan Talaka lebih berminat dalam menimba ilmu 
agama utamanya belajar mengaji. 

2. Rekomendasi untuk Lembaga Penelitian dan Pengembangan 
Masyarakat (LP2M) 
a. Dalam hal pemilihan tempat KKN UIN Alauddin 

selanjutnya baiknya pemilihat lokasi posko ditempatkan 
didaerah yang lebih membutuhkan sentuhan-sentuhan ide 
kreatifitas, agar penempatan tidak lagi didaerah yang 
terbilang maju. 

b. Dalam hal penyediaan pemateri penyelengaraan kegiatan 
KKN agar lebih diperbanyak agar kegiatan edukasi 
pemateri yang ahli pada bidangnya lebih terarah pada 
program yang dijalankan. 

3. Rekomendasi untuk KKN selanjutnya 
a. Kelurahan Talaka masih membutuhkan Pengembangan 

ide kreatifitas dibidang metode edukasi. 
b. Kelurahan Talaka masih membutuhkan pendekatan 

kepada pemuda-pemudinya agar menjadi produktif yang 
unggul. 
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TESTIMONI 
 

A. Testimoni Warga Masyarakat Kelurahan Talaka 
 

1. H. Fahruddin S. Sos (Kepala Kelurahan Talaka) 
Saya mengucapkan banyak 
terimah kasih kepada 
mahasiswa KKN  yang 
melaksanakan Kuliah Kerja 
Nyata khususnya Kelurahan 
Talaka yang selama ini 
mampu memberikan  ruang 
partisipasi seperti kegiatan 
sosial, budaya  dan hal 
lainnya, olehnya itu kami 

berharap kepada adik-adik mahasiswa yang akan menjadi 
pemimpin harapan bangsa kedepannya, kami yakin bahwa 
adik-adik ini dapat mengabdikan diri di masyarakat. 
 

 
2. H. Bennu (Ketua MUI Kecamatan Ma’rang) 

KKN UIN Alauddin Makassar 
merupakan Kuliah Kerja Nyata 
yang paling bermanfaat dibanding 
dengan KKN dari kampus lain 
karena disamping keramahan yang 
diberikan kepada masyarakat juga 
sering melakukan kegiatan 
keagamaan seperti mengajar 
mengaji yang sangat bermanfaat 
bagi masyarakat, selain itu 
kelebihan dari KKN UIN 
Alauddin Makassar ialah rajin 

shalat berjamaah di masjid dibanding KKN kampus lain, 
sehingga kami berharap bahwa mudah-mudahan KKN UIN 
Alauddin Makassar selalu ditempatkan di Kelurahan Talaka. 
Selain itu, kebanyakan alumni SMA dan MAN dari Talaka itu 
melanjutkan Strata 1 (satu) nya ke kampus UIN Alauddin 
Makassar. 
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3. H. Asri (Ketua LPM) 
Dengan adanya KKN di setiap 
Desa dan Kelurahan di 
Kecamatan Ma’rang khususnya di 
Kelurahan Talaka, setidaknya 
memberikan motivasi kepada 
masyarakat bagaimana misalnya 
melakukan kegiatan yang 
bermanfaat, setidaknya ilmu dan 
pengetahuan yang  didapat di 
bangku kuliah dapat diterapkan 

di masyarakat, selain itu program kerja yang salah satunya 
bakti sosial (Jum’at Bersih) bisa di rasakan dampaknya oleh 
masyarakat termasuk juga mengajar mengaji untuk anak-anak 
di setiap wilayah itu sangat bagus serta kegiatan Turnament 
sepak takraw yang merupakan kegiatan yang pertama sekali di 
adakan oleh setiap mahasiswa KKN walaupun mahasiswa 
KKN sebelum-sebelumnya direncanakan akan tetapi tidak 
pernah terealisasi di karena waktu yang sangat mepet dan 
merupakan kesan yang sangat bagus yang ditinggalkan.Selain 
itu, pesan-pesan yang dapat disampaikan yaitu bagaimana bisa 
melanjutkan perjuangan ke jenjang selanjutnya dan apa yang 
telah dipelajari dibangku kuliah dan yang dilakukan di tempat 
KKN jangan sampai berhenti disitu, artinya jangan sampai 
selesai KKN maka berhenti atau memutuskan hubungan 
dengan masyarakat. 

 
4. Ahmad Yani S. Pd (Tokoh Pemuda) 

Dengan adanya KKN UIN 
Alauddin Makassar banyak sekali 
hal yang dilakukan, serta program 
kerja yang dilaukan sangat tepat 
bagi masyarakat seperti 
kebersihan, sosialisasi penyuluhan 
kesehatan, pelatihan memandikan 
dan menshalatkan jenazah, 
Festival Anak Shaleh dan 
Tournament Sepak Takraw. Tapi, 
yang paling berkesan adalah 
mahasiswa KKN UIN Alauddin 
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Makassar dekat atau rajin ke masjid serta mampu 
bermasyarakat atau dekat dengan masyarakat karena itu 
merupakan hal yang paling susah dan sulit dilakukan oleh 
mahasiswa KKN. 

 
5. Drs. H. Fakhruddin, M.Si. (Kepala UPTD Pendidikan 

Kec. Ma’rang) 
Keberadaan mahasiswa KKN 
UIN Alauddin Makassar 
Angkatan 55 khususnya di 
Kelurahan Talaka sangat 
membantu kegiatan  masyarakat, 
dan secara umum mahasiswa 
KKN UIN Alauddin Makassar di 
Kecamatan Ma’rang banyak 
terlibat di berbagai kegiatan dan 
program khususnya dalam 
kepanitiaan dalam rangka Hari 
Pendidikan Nasional 
(HARDIKNAS) serta terlibat 
langsung dan merespon apa yang 

terjadi di masyarakat, dan sebagai kesimpulan kehadiran 
mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar sangat positif dan 
banyak membantu serta menginspirasi bagi masyarakat. 
 

 
 
 

 
 

6. ABD. Wahab S. Pd (Guru SDN 28 Kassi Kebo) 
Mahasiswa KKN UIN 
Alauddin sangat diterima 
oleh masyarakat Kelurahan 
Talaka,  terlebih 
diadakannya kegiatan lomba 
anak shaleh dalam rangka 
Israj Mi’raj. Selain itu, 
dalam hal pendidikan 
seperti mengajar Sekolah 
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Dasar (SD) se-Kelurahan Talaka khususnya SDN 28 Kassi 
Kebo memberikan motivasi bagi anak-anak karena masyarakat 
Kassi Kebo kurang yang lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, 
rata-rata hanya sampai di jenjang SMA, terlebih dengan 
masalah Muatan Lokal terutama pelajaran bahasa inggris anak-
anak sangat antusias belajar serta pelajaran tematik, selain itu, 
anak-anak Kassi Kebo sangat senang dengan adanya 
mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar sehingga terjalin 
silaturahim. 

 
7. H. Amir S. Ag., M.A (Imam Masjid Jami’ Nurul Jihad 

Tala’) 
Saya sangat mengapresiasi 
keberadaan KKN UIN 
Alauddin Makassar selama 
berada di Kelurahan Talaka, 
dan atas nama jamaah 
Masjid Jami’ Tala’ sangat 
berterimah kasih dan menilai 
positif kegiatan-kegiatan 
seperti keaktifan dalam 
bermasyarakat seperti rajin 
ke masjid dalam hal shalat 
berjamaah dan setiap malam 
rabu dan malam sabtu, 

terlibat langsung dalam kegiatan mengajar mengaji yang telah 
memasukkan dalam program kerja. Sekian banyak mahasiswa 
KKN namun yang paling  berkesan adalah mahasiswa KKN 
UIN Alauddin Makassar karena rajin ke masjid untuk shalat 
berjamaah sehingga menjadi motivasi bagi para orang tua 
khususnya di Kelurahan Talaka untuk memasukkan anak-
anaknya ke Kampus UIN Alauddin Makassar, sekali lagi kami 
dari Imam Masjid, Tokoh Masyarakat dan para orang tua 
berterimah kasih kepada mahasiswa KKN UIN Alauddin 
Makassar. 
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B. Testimoni Mahasiswa KKN Posko Kelurahan Talaka 
 

1. Nama : Hardiansyah Abdi Gunawan 
Jurusan : Jurnalistik 
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi 

 
Atas nama Tuhan Yang Menciptakan Cinta, 
ini hanyalah bentuk kekerdilanku di hadapan-Mu. 

Pergi ke suatu tempat yang jauh dan entah serta berhenti 
sejenak dari rutinitas berabad-abad, begitulah saya berharap pertama kali 
saat hendak mengabdi ke masyarakat. Alhasil, saya terdampar di 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tepatnya di Kelurahan Talaka 
Kecamatan Ma’rang. Saya tidak bahagia mengetahuinya. Karena dilalui 
oleh jalan trans sulawesi, dan setiap pulang ke kampung halaman selalu 
melaluinya, maka saya mengenal Ma’rang dari setiap perjalanan pulang. 
Sekadar itu, tak lebih. 

Disatukan bersama orang-orang asing dan dari berbagai disiplin 
ilmu berbeda merupakan satu ketidakbahagiaan tersendiri, atau mungkin 
juga tantangan, −atau lebih tepatnya saya bingung. Saya tahu, perbedaan 
adalah keharusan dan persamaan adalah ketidak mungkinan, −saya 
menerimanya, tentu dengan ikhlas. Hari-hari berikutnya, saya lalui 
bersama mereka. 

Menjalani KKN di Kelurahan Talaka serupa pulang ke rumah. 
Struktur geografis, sosial, dan budaya masyarakat setempat tak jauh 
berbeda dengan kampung halaman saya. Ibu posko yang menganggap 
saya anaknya, dan begitu juga saya menganggapnya ibu. Anak-anak 
beliau yang memanggil saya sebagai daeng.  

Karakter, sifat, dan pembawaan yang beragam dari kawan 
seposko, menjadi suatu corak dalam pengabdian ke masyarakat. Saya 
percaya bahwa, jika saya datang bukan sebagai solusi di masyarakat, 
berarti saya adalah bagian dari masalah dalam masyarakat. Dan saya tak 
ingin itu terjadi. Kerja keras yang menguras tenaga, emosi, pikiran, dan 
perasaan adalah rutinitas baru. 

Masyarakat setempat yang terbuka, menerima kedatangan kami 
menjadi motivasi tersendiri. Semua kelelahan yang berkaitan dengan 
akedemik seolah-olah sirna. Keceriaan adik-adik tertular ke saya. 
Program kerja terasa tak pernah menjadi beban berkat bantuan 
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masyarakat, tokoh pemuda, dan para pihak yang bersangkutan. Dan itu 
adalah kebahagiaan tersendiri bagi diri saya yang gampang bersedih. 

Hampir dua bulan, dan warta penarikan mulai berembus. 
Ketidakbahagiaan terakhir saya adalah saya terpaksa harus meninggalkan 
Kelurahan Talaka. Meninggalkan keluarga saya. Dan semua kebahagiaan 
kecil saya di tanah Tala’. 

Tulisan ini sederhana, yang diawali dengan ketidakbahagiaan dan 
diakhiri dengan ketidakbahagiaan pula. 

 
2. Nama : Muh. Shadiq Danial 

Jurusan : Ekonomi Islam 
Fakultas : Eknomi dan Bisnis Islam 

Alhamdulillahirabbil Alamin, kata yang paling indah dan  rasa 
syukur saya haturkan pada sang Khalik yang masih memberikan 
nikmatNya yang tak terkira. Untuk menuliskan suatu cerita singakat saya 
melalui buku ini, alangkah baiknya saya perkenalkan nama saya Shadiq, 
Mahasiswa Ekonomi Islam semester akhir yang menjalani KKN ( 
Kuliah Kerja Nyata), Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma’rang Kabupaten 
Pangkep lokasi dimana saya ditempatkan untuk mengabdi disini. 

Tepat tanggal 24 April 2017, kaki ini menginjakkan satu daerah 
di Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep, yang 
dimana Kelurahan ini menjadi tempat KKN UIN Alauddin yang kedua. 
Aroma keramah tamahan kian terasa dari warga kelurahan Talaka saat 
kami telah tiba di Posko kami. Terkhusus sambutan hangat dari keluarga 
tuan rumah kami selaku ibu posko yang akan menjadi keluarga kedua 
bagi saya. Menjadi bagian dari posko Talaka memberikan suatu tanggung 
jawab bagi saya yang dipercayakan sebagai sekretaris. Bersama ke 10 
teman yang lainnya walaupun beberapa orang sudah kenal akan tetapi 
saya belum mengenal lebih jauh karakternya.  

Kuliah kerja nyata begitulah iyya itulah program kampus yang 
membuat saya dapat berada di Kelurahan Talaka ini. Menjadi anak KKN 
tak lepas dari kata program kerja. Di posko Talaka saya dan teman-
teman memiliki 9 program kerja yang telah kami diskusikan bersama 
serta, telah diseminarkan di kantor Kelurahan. Program kerja yang telah 
diseminarkan menjadi tanggung jawa bagi saya dan teman-teman untuk 
merampungkan semuanya. Mengajar di sekolah dasar memberikan 
tantangan sendiri bagi saya di samping itu, siswa di sebagian sekolah 
dasar di Kelurahan Talaka ini memiliki jumlah yang sedikit berkisar 8 
dan bahkan ada yang hanya memiliki 5 siswa dalam satu kelas. Membuat 
hati miris dan tersentuh melihat para tenaga pengajar yang sabar akan 
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kenakalan meraka serta rasa sepi dalan ruang kelas tersebut. Selain itu 
pula sebagian masyarakat Kelurahan Talaka tidak mengerti tentang 
bahasa Indonesia. Beradaptasi dengan bahasa mereka bahasa bugis, 
menjadi pekerjaan yang penting buat saya agar apabila saya 
mengucapkan kata agar tidak menyinggung perasaan mereka. 

Hari-hari berlalu satu persatu program kerja kami rampungkan 
dengan baik. Butuh perjuangan yang tidak muda untuk 
merampungkannya. Sering terjadi pertentangan antara teman-teman, 
sering terjadi keributan kecil. Akan tetapi tidaklah menjadi penghalang 
untuk saya dan teman-teman untuk melanjutkan program kerja kami. 
Semangat yang tinggi dan tekad yang kuat menjadi modal motivasi bagi 
saya untuk merampungkan kegiatan. Dua bulan berlalu iyya dua bulan 
sejak tanggal kedatangan kami hari itu. Tanggal 22 Mei 2017 mengakhiri 
keseharian kami di posko Talaka, mengakhiri semua cerita KKN. 
Dinding rumah menjadi saksi bisu tingkah laku keseharian saya selama di 
posko yang penuh dengan sandiwara. Terima kasih telah mengukir 
warna kehidupan yang cerah dan terang. Cerita di posko ini mungkin 
berakhir akan tetapi harapan saya ke teman-teman untuk mengukir cerita 
yang baru di tempat yang baru walupun kemungkinan tidak akan 
bersama seutuhnya lagi. Akhir kata yang sangat mendalam bagi saya 
adalah jaga solidaritas. 
 

3. Nama : Junaedi 
Jurusan : Ekonomi Islam 
Fakultas : Eknomi dan Bisnis Islam 

 
Kuliah Kerja Nyata merupakan suatu bentuk pengabdian 

kepada masyarakat yang mana dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir 
yang apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak 
Universitas. Program kuliah kerja nyata ini termasuk dalam kategori 
wajib, yang mana setiap mahasiswa yang akan menyelasaikan program 
strata satunya harus melalui program kuliah kerja nyata ini. Sebelum 
melangkah lebih jauh perkenalkan nama saya Junaedi mahasiswa jurusan 
Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan merupakan 
mahasiswa angkatan 2013 semester 8. Sedang menyelasaikan tugas akhir, 
namun sebelumnya harus terlebih dahulu menyelasaikan kegiatan kuliah 
kerja nyata ini untuk dapat melanjutkan meraih gelar sarjana ekonomi. 

Ketika pertama kali saya mengetahui lokasi yang akan saya 
tempati ber-KKN yaitu Kelurahan Talaka Kecamatan Ma’rang, yang 
terletak di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Hal pertama yang 
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saya  bayangkan adalah keadaan geografis kelurahan tersebut.  Dimana 
pada pemikiran awal bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi yang 
sangat dingin dan sangat terpencil. Namun pada saat tiba dilokasi 
kelurahan tersebut pada tanggal 24 maret 2017  bersama dengan 
beberapa mahasiswa yang merupakan teman posko. Ternyata keadaan 
lokasi posko kami berbanding terbalik dengan apa yang saya pikirkan 
sebelumnya di kelurahan Talaka ini. Posko yang kami tempati sangat 
strategis dekat dengan jalan raya antar kota selain itu, keadaan desanya 
juga sudah terbilang maju dan suhu di daerah posko yang sangat hangat. 
Terlebih kehangatan dari tuan rumah yang menyambut kami dan 
bersedia memberikan saya dan teman-teman tumpangan di rumahnya 
selama 2 bulan.  

Selama 2 bulan saya dan teman-teman posko terdiri dari 11 
orang berasal dari jurusan yang berbeda walaupun terdapat 2 orang yang 
satu jurusan dengan saya dan 3 orang yang sefakultas dengan saya, 
sedangkan yang lainnya dari fakultas yang berbeda-beda. Muka yang tak 
saling kenal tidak menjadi hambatan untuk tetap akan menyelasaikan 
program kuliah kerja nyata ini. Meskipun terlintas dipikran tentang 
bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan tidak menyingung 
perasaan teman-teman posko beberapa orang tidak pernah bertemu 
sebelumnya, agar tidak terjadi kesalahpahaman, mampukah saya 
beradaptasi dengan tingkah laku mereka yang sama sekali belum saya 
ketahui sebelumnya. Bisakah mereka menerima sikap saya. Akan tetapi 
seiring berjalannya waktu semua kegelisaan di pikiran saya tentang sifat 
teman-teman yang sama sekali tidak diketahui sebelumnya akhirnya 
terlihat satu persatu. Memang sih pepatah mengatakan bahwa tak kenal 
maka kenanalan eh salah maksudnya tak kenal maka tak sayang.  

Dimulai dari perkenalan, tinggal seposko, melakukan aktivitas 
harian satu posko selama 2 bulan dan kegiatan-kegiatan yang lain 
bersama teman-teman menjawab sendiri pertanyaan yang muncul diawal 
pertemuan. Mulai dari teman posko yang bisa diajak bercanda hingga 
teman yang tidak bisa diajak bercanda. Wah jadinya harus seriusan niee. 
Hal ini dapat membuat saya menempatkan diri bagaimana untuk 
berbicara dan bertingkah yang sebaiknya untuk teman-teman agar tidak 
terjadi kesalahpahaman antara saya dengan teman-teman. Namun yang 
namanya menyatukan perbedaan pasti ada aja kendala dan perselisihan 
yang membuat emosi naik akan tetapi, bukanlah menjadi masalah yang 
begitu serius. Mengapa saya mengatakan seperti itu, karena masalah-
masalah seperti itu mampu saya lalui dengan baik alhamdulillah. 



51 
 

Seri Laporan KKN Ang. 55 UIN Alauddin Makassar 2017 ( Kel. Talaka, Kec. Ma’rang, Kab. Pangkep 
) 

 

Kuliah  Kerja Nyata tidak terlepas dari program kerja, program 
kerja merupakan salah satu point penting saat berKKN karena menjadi 
titik kesuksesan mahasiswa berKKN apabila program kerjanya 
terlaksana semua. Hari demi hari program kerja yang telah kami 
seminarkan kami jalankan dengan penuh semangat dan tanggung jawab 
yang tinggi walaupun banyak kendala dan hambatan pada saat proses 
menjalankannya tapi bagi saya itulah proses dengan izin Allah, 
Alhamdulillah saya dapat menjalankannya.  

Ada pepatah yang mengatakan bahwa disetiap ada pertemuan 
maka akan terselip pula perpisahan. Iyya berpisah dari teman-teman 
posko yang selama 2 bulan hidup bersama, berpisah dari keramahan dan 
kehangatan keluarga tuan rumah, berpisah dari masyarakat kelurahan 
Talaka yang telah menyambut baik kami selama berada di Kelurahan 
Talaka ini. Dua bulan,,,, iyya dua bulan tanggal 22 Mei 2017 hari yang 
mengakhiri perjumpaan di Kelurahan Talaka yang  hanya menjadi cerita 
akan tetapi cerita ini sangat berbeda dari cerita sebelumnya. Cerita ini 
sangat berarti dalam perjalanan hidup saya. Alhamdulillah ucapan syukur 
kepada Allah swt yang telah memberi nikmat kesehatan serta 
keselamatan selama berada di kelurahan Talaka ini. Ucapan terima kasih 
yang sebesar-besarnya yang dapat saya pribadi sampaikan untuk 
mengakhiri apa yang awalnya sudah dimulai. 

 
4. Nama : Alif Abadi 

Jurusan : Ilmu Politik 
Fakultas : Ushuluddin, Filsafat dan Politik 

 
Salah satu bentuk pengabdian nyata yang dilakukan oleh 

mahasiswa tingkat akhir, atau mahasiswa yang telah memenuhi syarat 
untuk melaksanakan program wajib yang disebut dengan Kuliah Kerja 
Nyata (KKN). Sebelum menuliskan lebih jauh tentang kegiatan KKN ini 
sangat lebih baik jika saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. 
Perkenalkan saya Alif Abadi biasa disapa Alif saya merupakan 
mahasiswa angkatan 2013, jurusan ilmu politik, fakultas ushuluddin dan 
filsafat politik.  
 Mendengar kata KKN, hal pertama yang terbayang di pikiran 
saya adalah teman-teman mahasiswa lain yang akan bersama saya selama 
berada di posko yang telah diketahui lamanya akan bersama yaitu 2 
bulan. Hal kedua yang dipikirkan adalah lokasi KKN yang akan saya 
tempati selama 2 bulan itu. Wah pasti ada yang bertanya kok kanpa bisa 
yeah hal pertama yang kamu pikirkan adalah teman poskomu? Pasti 
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adakan yang bertanya seperti itu. Nah saya akan menjawab karena 
menurut saya hal yang akan membuat kita nyaman disuatu tempat adalah 
adanya teman-teman yang pengertian dan tidak memiliki sifat yang egois. 
Soal tempat ataupun lokasi ber KKN itu persoalan belakang karena 
ketika kita sudah nyaman sama teman-teman biar bagaimana keadaan 
poskonya, keadaan lokasinya ataupun keadaan masyarakatnya pasti akan 
lebih mudah dijalani dengan rasa nyaman. 
 Kelurahan Talaka Kecamatan Ma’rang Kabupatan Pangkajene 
dan Kepulauan, menjadi lokasi KKN saya bersama 10 mahasiswa 
lainnya yang merupakan wajah yang asing semua. Wajah yang tidak 
pernah bertemu sebelumnya dari jurusan dan fakultas berbeda, menjadi 
hal terbaru sekaligus tugas tersendiri untuk saya dapat beradaptasi dan 
mengenal sifat dan tingkah laku yang berbeda dari mereka. Tanggal 24 
Maret menjadi awal saya bersama teman-teman untuk memulai cerita 
baru di Kelurahan Talaka. Awal yang baik karena kami disambut sangat 
hangat dengan baik oleh tuan rumah yang selaku ibu posko kami ibu 
Herlina yang baiknya luar biasa bersama keluarganya yang akan menjadi 
keluarga saya dan teman-teman. 
 Masa KKN terus berjalan tinggal di kelurahan Talaka ini 
membuat saya merasa sangat beruntung karena disamping keluarga ibu 
posko yang telah menjadi keluarga saya sendiri, masyarakat di kelurahan 
Talaka ini juga sangat ramah senyuman-senyuman yang sepanjang waktu 
terus telihat dari raut wajah mereka. Dari senyuman mereka timbul 
semangat yang kuat dan tinggi untuk menyelesaikan program kerja kami 
yang telah diseminarkan di kantor kelurahan. Ditambah lagi para 
pemuda dan adik-adik yang ada dikelurahan Talaka ini sangat senang 
kepada kami sehingga membuat hari-hari di lokasi KKN tidak terasa 
walaupun terdapat sedikit situasi yang membuat tegang akan tetapi itu 
merupakan bumbu KKN karena bagi saya tidak ada yang mudah untuk 
menyatukan 11 sifat oarng yang berbeda. 
 Seiring berputarnya roda waktu program kerja demi program 
kerja kami Alhamdulillah terlaksana dengan baik semuanya. Tiba saatnya 
dimana ada pertemuan maka pasti akan ada perpisahan maka pada 
tanggal 22 Mei 2017 mengakhiri cerita kami di Kelurahan Talaka dan 
cerita ini akan menjadi cerita terindah dalam hidup saya. Berakhirnya 
masa kuliah kerja nyata ini tidak akan pernah membuat akhir cerita 
dalam hidup saya, karena saya akan terus mengenang masa-masa saya 
selama di posko Talaka. Untuk tuan rumah yang telah menjadi ibu kedua 
saya beserta keluarga yang telah saya jadikan keluarga kedua saya. Serta 
untuk teman-teman posko yang telah saya jadikan sebagai saudara 
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teruslah kejar impian kalian bersama walaupun kita sudah tidak bersama-
sama lagi. Ingat perjuagan yang telah kita lalui bersama. 
 

5. Nama : Riswan Rasyid 
Jurusan : Hukum Pidana dan 

Ketatanegaraan 
Fakultas : Syariah dan Hukum 

 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi saya bukan hanya sekedar 

kewajiban yang dilakukan mahasiswa tingkat akhir. Bukan hanya 
pengabdian kepada masyarakat tapi bagi saya lebih dari itu KKN 
mengajarkan ilmu tentang kehidupan bermasyarakat, memahami 
masyarakat, melihat masalah yang ada dalam masyarakat KKN dan 
berusaha untuk memecahkannya. 

Mahasiswa yang berKKN diharapkan menjadi Agent of Change 
“agen perubahan” untuk suatu desa itu sendiri, mengabdi kepada 
masyarakat dan  meningkatkan kualitas  sumber daya manusia "SDM".  
Dalam berKKN itu sendiri, banyak hal yang akan didapatkan selama kita 
berKKN diantaranya ada rasa suka dan duka akan tercipta seiring 
berjalannya waktu. 
 Terima kasih banyak untuk Masyarakat kelurahan Talaka 
terkhusus  untuk ibu posko karena telah menerima kami apa adanya dan 
terima kasih juga kepada bapak kepala sekolah dan para guru karena 
memberikan kesempatan kepada saya dan teman-teman untuk berproses 
di sekolah yang tercinta yaitu SD Negeri 4 Tala’, SD Negeri 3 Tala’, SD 
Negeri 16 laikang, MIS Laikang, SD Negeri 8 Kassi Kebo’, dan SD 
Negeri 28 kassi Kebo’. Dengan ini saya dan teman-teman meminta maaf 
apabila ada kekurangan persoalan ilmu karena kami dari kampus bukan 
membawa segudang ilmu untuk adik-adik di sekolah, kami datang untuk  
belajar bersama adik-adik dan para gurulah kami meminta bimbingan. 
 Bagi adik-adik semoga kalian menjadi anak sholeh yang berbakti 
kepada guru dan kedua orang tua. Tunjukkan perilaku mulia kalian di 
sekolah dan di luar sekolah dan jaga nama baik sekolah sehingga dapat 
dipandang dimasyarakat luas dan jangan lupa belajarlah dengan giat. Dan 
terima kasih telah mengispirasi saya khususnya dan juga teman-teman 
semoga .kalian sukses kelak dan berguna bagi masyarakat, nusa dan 
bangsa. 
 Menjadi bagian dari masyarakat Talaka membuat warna 
tersendiri dalam hidup saya. Masyarakat yang yang berperan penting 
dalam proses berjalannya program kerja yang telah kami seminarkan 
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dalam seminar kelurahan. Seirimg berjalannya waktu dengan penuh 
tekad dan semangat yang membara saya bersama teman-teman posko, 
dapat merampungkan semua program kerja. Meskipun dalam 
menjalankan semua program kerja terdapat ketidak cocokan antara 
teman-teman posko ataupun hal lainnya. Namun, menurut saya hal 
seperti itu menjadi bumbu yang dapat menyedapkan rasa. Rasa?? Hahaha 
iyya rasa pahit, manis, pedis dan rasa-rasa yang lainnya menjadi satu 
sehingga menimbulkan rasa yang lebih nikmat. Ahhh nikmat lagi, iyya 
nikmat seperti secangkir kopi yang dihidangkan teman posko untuk saya 
disetiap saya membutuhkannya. Ehh kok bahas kopi sudahlah. 
 Dinding-dinding berwarna penuh coretan menjadi saksi bisu 
keseharian saya dan teman-teman di posko Talaka. Posko yang berakhir 
di tanggal 22 Mei 2017 melukiskan kenangan yang indah dan warna yang 
terang dalam hidup saya. Alhamdulillah sungguh luar biasa kuasamu 
Tuhan dan doa mu Nenek tercinta sehingga saya dapat menyelasaikan 
pengabdian ini dengan sehat walafiat. 
 

6. Nama : Jusnia 
Jurusan : Kimia 
Fakultas : Sains dan Teknologi 

 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) termasuk suatu program wajib 

untuk seluruh mahasiswa tingkat akhir. Terkhusus di Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar tahun 2017 melepaskan sekitar 2918 
mahasiswa yang siap terjun langsung mengabdi di masyarakat. 
Mahasiswa angkatan 2013 dan terdapat beberapa angkatan sebelumnya 
termasuk dalam angkatan 54 dan 55, para mahasiswa ditempatkan 
dibeberapa kabupaten yang terdapat di Sulawesi Selatan mulai dari 
Pinrang, Pangkep, Maros, Enrekang dan lainnya. Dari beberapa wilayah 
tersebut terdapat 118 mahasiswa yang ditempatkan di Kecamatan 
Ma’rang Kabupaten Pangkep. Dari 118 mahasiswa saya termasuk salah 
satu diantara mahasiswa tersebut. Saya sendiri Jusnia Jurusan sains 
KIMIA Fakultas Sains dan Teknologi yang merupakan mahasiwa 
angkatan 2013, semester 8 mengambil konsentrasi bidang kimia organik.  
 Tanggal 24 maret 2017 merupakan hari pemberangkatan KKN 
angkatan 55 ke lokasi KKN di Kecamatan Ma’rang Kabupatan Pangkep. 
Di kecamatan Ma’rang terdapat 10 posko dengan 4 kelurahan dan 6 
desa. Saya sendiri ditempatkan di kelurahan Talaka, tempat yang begitu 
sangat baru terdengar menimbulkan rasa penasaran yang tinggi  akan 
bagaimana keadaan tempat baru ini mampuka saya beradaptasi. Selain 
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itu, teman-teman seposko 10 orang yang baru ketemunya pada saat itu 
juga dan sebelumnya sama sekali tidak pernah bertemu sekalipun. Hal ini 
menimbulkan lebih banyak pertanyaan di pikiran. bagaimanakah sifat 
teman-teman ini?, bagaimanakah saya harus memulai pembicaraan saya 
dengan meraka?, bagaimana saya harus berbicara agar tidak 
menyinggung perasaan mereka? dan timbul pertanyaan bagaimana yang 
lainya. Namun, biar bagaimanapun yang namanya proses harus dilalui 
dengan penuh sungguh-sungguh. Entah bagaimana kedepannya berdoa 
saja. 
 Seiring berjalannya waktu pertanyaan demi pertanyaan yang 
timbul dahulu pada saat pertama kali ketemu satu persatu akhirnya dapat 
terjawab juga dengan sendirinya. Dimulai tentang bagaimana beradaptasi 
dengan masyarakat Kelurahan Talaka ini, dan nyatanya masyarakat 
kelurahan Talaka ini menyambut dengan baik adanya mahasiswa KKN 
datang di tengah-tengah meraka. Selanjutnya bagaiamana menghadapi 
sifat-sifat berbeda yang dimiliki masing-masing ke 10 teman-teman 
posko. Waah,, ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata karena untuk 
menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang terdapat di pikiran begitu 
sangat susah, hal ini disebabkan karena tak satupun dari ke 10 teman 
posko saya yang mirip ehh,,, mirip maksudnya mendekati kesamaan 
sifatnya. Ada yang sifatnya manjanya pake sekali, ada yang bapernya eh 
pake bahasa gaul saya maksudnya mudah tersinggungnya pake sekali juga 
dan bahkan ada yang wow egoisnya tinggi banget, tapi ets,, jangan salah 
walaupun begitu ada juga yang sukanya bercandaan tidak pernah marah 
dan memang orangnya tidak suka marah kayaknya sih begitu. Nah teman 
yang suka becanda inilah yang menjadi penetral ehh penetral bahasa 
apaan tuh? maksudnya pereda suasana apabila keadaan ataupun situasi di 
posko lagi tegang. 
 Sudahlah,, untuk membahas tentang teman-teman posko tidak 
akan ada habisnya terlalu banyak sih ceritanya,,, ehh sudahlah lanjut 
membahas tentang kegiatan harian deh atau program kerja. Berdasarkan 
seminar Kelurahan yang telah dilakukan terdapat 9 program kerja. 
Diantara beberapa  program kerja yang sangat diutamakan adalah 
mengajar di Sekolah Dasar dan mengajar mengaji di rumah warga 
setempat. Di Kelurahan Talaka ini terdapat 6 Sekolah Dasar termasuk 
Madrasah Ibtidayah Swasta. Setiap 1 kali seminggu harus mengajar 
disemua sekolah dasar tersebut. Sekolah dasar yang terdapat di kelurahan 
Talaka ini lokasinya masing-masing berjauhan dan setiap hari itu pula 
sepulangnya mengajar dari sekolah dilanjutkan dengan mengajar mengaji 
di rumah warga. Tidak lupa pula kegiatan di sore setelah shalat ashar 
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mengajar les bahasa inggris di lapangan lingkungan Tala’ yang sangat 
dekat dengan posko. Adik-adik bersemangat belajar membuat kami juga 
ikut bersemangat mengajari mereka. Kegiatan tersebut merupakan 
kegiatan rutin dilakukan tiap harinya. Walaupun dengan begitu kegiatan 
yang padat saya bersama teman-teman tetap bersemangat menjalankan 
program kerja yang telah kami susun sebelumnya. Begitupula program-
program kerja yang lain kami menyelasaikannya dengan penuh semangat 
dan tepat waktu walaupun rintangan dan hambatan yang selalu ada, akan 
tetapi bukan menjadi alasan untuk kami tidak melanjutkannya dan 
meneylasaikannya dengan baik serta tepat waktu. Saya berperpegang 
kepada sebuah kata yang mengatakan bahwa dimana ada keinginan maka 
disitulah pasti ada jalan. Dimana ada kesulitan maka akan terselip pula 
kemudahan. 

Hingga tiba masa penarikan pada hari senin 22 mei 2017 
mengakhiri semua cerita kami di posko Talaka. Semua cerita keseharian 
kami yang disaksikan oleh dinding yang menjadi saksi bisu kehidupan 
kami selama kurang lebih 2 bulan di posko Talaka. Kenangan di posko 
KKN Talaka akan menjadi cerita yang sangat indah walaupun ada 
pahitnya  untuk dikenang selamanya. Syukur Alhamdulillah ya Allah 
jalan hidup yang engkau takdirkan untuk hamba sangat indah. Serta 
terimakasih doa mu Ibu yang tidak pernah hentinya berdoa untuk 
kebaikan anakmu, hingga mampu menyelasaikan program kerja ini 
dengan baik. Dan terima kasi kawan-kawanku saudara yang tidak 
sedarah namun bisa berpikiran searah. Terima kasih adik-adik 
masyarakat Talaka yang telah menyambut serta menemani keseharian 
kami selama berKKN ini. 
 

7. Nama : Dian Ariana Junaedi 
Jurusan : Bahasa dan Sastra Inggris 
Fakultas : Adab dan Humaniora 

 
Mengabdi selama ±60 hari di Kelurahan Talaka, 

mengintegrasikan diri ketengah-tengah masyarakat, secara pribadi adalah 
suatu pengalaman yang sangat berharga. Sebelum masa KKN, rasa 
khawatir sempat ada, tidak bisa mengikuti KKN, dikarenakan pada saat 
pembekalan, saya tidak sempat hadir. Bukan karena kemauan pribadi, 
melainkan sakit tipes yang mendera, sehingga masa-masa pembekalan 
pun tidak dapat saya rasakan keseruannya. 

Terpilih sebagai mahasiswa KKN yang mengabdikan diri di 
Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma’rang, Kabupaten pangkep membuat 
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saya merasa excited bisa ditempatkan di daerah baru yang belum pernah 
saya amati dan kunjungi sebelumnya. Awalnya, sebelum Kuliah Kerja 
Nyata dimulai, sebagai mahasiswi jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, 
Fakultas Adab dan Humaniora, saya memang telah menyiapkan 
beberapa materi-materi dasar pengetahuan Bahasa Inggris, sebagai 
program kerja pribadi yang ingin saya bagikan untuk masyarakat 
setempat.  

Berada di Kelurahan Talaka, membuat saya pada awalnya sangat 
penasaran dengan Kelurahan yang namanya diambil dari singkatan 3 
nama lingkungan yang mana diantaranya yaitu, Lingkungan Tala, 
Lingkungan Laikang dan Lingkungan Kassi Kebo. Kelurahan yang 
tergolong unik ini pada awalnya, menurut saya terlihat seperti sebuah 
kelurahan yang sangat maju dan tidak butuh untuk menerima 
pendekatan sosial dan pemberdayaan dari mahasiswa KKN. Namun, 
setelah melakukan obsevasi yang berupa survei dan interview kepada 
masyarakat setempat, utamanya dalam perencanaan program kerja, 
ternyata Kelurahan yang cukup luas tersebut masih butuh pemberdayaan 
masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, sosial dan 
kemasyarakatan, keagamaan dan kesehatan. 

 Mengabdikan diri, berbaur dengan masyarakat Kelurahan 
Talaka, serta mengaplikasikan ilmu yang saya dapatkan di bangku 
perkuliahan adalah tugas utama seorang mahasiswa-mahasiswi KKN. 
Suka duka dalam merencanakan dan mengerjakan program kerja, baik 
program kerja pribadi atau bahkan program kerja kolektif, suka duka 
selama berinteraksi dengan teman-teman baru selama 2 bulan ini, serta 
suka duka berinteraksi dengan masyarakat Kelurahan Talaka adalah 
kesempatan yang saya sangat syukuri, karena bisa ikut bergabung dengan 
10 mahasiswa lain dari penguasaan paham ilmu yang berbeda-beda pula. 

Halangan dan masalah dalam pelaksanaan KKN di Kelurahan 
Talaka pastilah ada, hal tersebut bukanlah sesuatu yang tidak bisa 
dihindari, apalagi perencanaan sesuatu yang membutuhkan kesatuan 
pikiran antara 11 orang yang memiliki opini berbeda, maka untuk 
menyatukanlah sangatlah sulit. Namun, hal tersebut adalah hal yang 
lumrah dan tidak pantas dijadikan sebagai alasan untuk tidak berhasilnya 
program KKN Kelurahan Talaka yang sudah direncanakan secara 
matang sebelumnya. Halangan dan masalah yang ada selama 2 bulan ini 
tidak membuat posko kami menjadi terpecah. Kebersamaan antar 
anggota yang solid membuat semua masalah yang terjadi mampu 
diselesaikan secara kekeluargaan.  
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Melakukan pengabdian Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Talaka 
ini memberikan banyak kesan yang menyenangkan. Tidak hanya rasa 
kebersamaan antar teman-teman posko yang gokil dan serunya 
beradaptasi dengan lingkungan yang baru, tetapi juga berinteraksi 
dengan masyarakat sebagai mahasiswa yang melakukan pengabdian 
merupakan suatu kenangan tersendiri. Suatu pengalaman yang luar biasa 
bagi saya, takkan terbalas dengan apapun, bagaimana proses kedewasaan 
diri, membuka mata dan hati, serta eratnya tali kekeluargaan akan terus 
terpatri menjadi bekal diri agar menjadi insan yang jauh lebih baik. 

Pada akhirnya, setelah menjalani kesibukan yang padat dalam 
upaya pemberdayaan masyarakat Kelurahan Talaka, tidak terasa waktu 
berlalu sangat cepat, waktu penarikan pun sudah sangat terlihat didepan 
mata.  Sungguh berat meninggalkan tempat ternyaman selama 2 bulan 
dan tempat dimana bisa berkumpul dan saling menyatukan pikiran 
dengan teman-teman baru. Meskipun hanya 2 bulan, waktu yang bisa 
kami berikan untuk masyarakat Kelurahan Talaka, namun walaupun 
singkat kami, terkhususnya saya berharap agar adanya manfaat yang bisa 
didapatkan dari keberadaan kami. Walaupun kontribusi yang kami 
berikan, saya anggap sangat  kurang cukup memenuhi kebutuhan dan 
mengatasi permasalahan yang ada pada masyarakat, karena mungkin 
keterbatasan waktu yang kami miliki, namun saya berharap semua 
pelayanan dan pemberdayaan yang kami berikan, walaupun kecil tapi, 
berdampak positif bagi kehidupan warga Kelurahan Talaka. 

 
8. Nama : Iramayanti 

Jurusan : Ilmu Ekonomi 
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam 

 
 Kata ALHAMDULILLAH adalah kata yang mewakili perasaan 
saya dalam menjalankan kegiatan yang memberikan pelajaran dan 
pengalaman yang sangat berharga selama masa perkuliahan. Ya, 
Pelajaran dan Pengalaman itu adalah pada masa berKKN (Kuliah Kerja 
Nyata), karena  dalam kegiatan ini mampu meningkatkan kemampuan 
kami yang diterjunkan langsung pada sebuah kondisi dan lingkungan 
yang baru dan sangat berbeda.  
 Di masa KKN ini, saya di tempatkan di Kel. Talaka, Kec. 
Ma’rang, Pangkep yang awalnya saya tidak pernah berpikir akan di 
tempatkan di lokasi ini khususnya Kab. Pangkep. Tidak salah jika saya 
mengatakan “di manapun, kapanpun, bagaimanapun, dan apapun itu ada 
hikmah di baliknya”. Di posko ini, kami berjumlah 11 orang peserta 
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KKN yang memiliki banyak perbedaan dari jurusan, fakultas, watak, 
sifat, suku, dan intinya “kami di satukan oleh perbedaan”. 
 Nah, bercerita tentang KKN dalam lembaran ini sepertinya 
akan sedikit menguras tenaga jika akan dituliskan semua pengalaman 
berharga yang saya dapatkan selama berKKN. Namun, ada beberapa 
cerita yang akan mewakili setiap kesan yang saya rasakan. Pertama, kesan 
dengan teman seperjuangan yang menemani suka duka selama 2 bulan. 
Yah, merekalah teman 1 posko yang pertama bertemu mereka pada saat 
pembagian lokasi KKN. Ketika kami di kumpulkan pertama kali oleh 
dosen pembimbing, saya sempat menerka-nerka apakah mereka akan 
menerima karakter dan sifat saya ?, apakah mereka akan mampu bekerja 
sama dengan saya ?, apakah saya bisa memasuki dunia mereka ?, apakah, 
apakah, dan apakah ?. Semua itu timbul saat pertama kali bertemu 
mereka yang juga memiliki karakter berbeda-beda, ada teman yang yang 
pertama kali bertemu memang sudah welcome, yang biasa-biasa saja, 
dan ada juga yang cuek. Yah, begitulah mereka di awal bertemu. Namun, 
pada saat kami disatukan di posko yang sama, makan bersama, bercerita 
bersama, ternyata apa yang terlihat diawal berbeda ketika kami telah 
melewati beberapa hari di posko. Teman-teman telah menampakkan 
sifat aslinya masing-masing yang ternyata ada beberapa teman yang 
celotehannya hampir mirip dengan saya, ada yang memang lumayan 
pendiam, ada yang bercandanya membuat kita hilang stres, ada yang 
baperan soal CINTA, dan lain sebagainya. Sampai di detik-detik terakhir 
masa KKN, rasanya saya tidak ingin berpisah dan mengakhiri masa yang 
terlewati bersama mereka. 
 Kedua, Kesan yang sangat baik juga diberikan oleh masyarakat 
yang bersedia memberikan tempat tinggal kepada kami. Keluarga yang 
membuat kami merasa nyaman dengan keramahannya, yang merupakan 
keluarga untuk saya. Terutama ibu posko yang sudah saya anggap seperti 
ibu saya sendiri yang selalu menjadi tempat curhat di kala sedih dan 
berbagi cerita, ibu yang senantiasa menjaga saya ketika sakit, ibu yang 
selalu menasehati saya. Bapak posko yang selalu mengajak bercanda dan 
anaknya yang sudah saya anggap sebagai adik sendiri yang selalu 
mengajak saya “bertengkar” dan bercanda. mereka keluarga  yang sangat 
mensupport kedatangan kami. Serta masyarakat yang juga welcome 
dengan kedatangan kami membuat kami semakin bersemangat dalam 
menjalankan kegiatan selama berKKN di Kel. Talaka. Terutama adik-
adik di kelurahan kami sebagai penyemangat ketika kami membuat 
kegiatan. Di manapun kami jalan selalu terdengar suara mungil mereka 
yang selalu memanggil kami “Kakak”, kadang pula mereka memanggil 
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kami dengan panggilan candaan mereka “KaKaEng”. Begitulah kata-
kata mereka dengan bibir indah dan muka mereka yang sangat polos.  
 Pengalaman yang berharga juga kami dapatkan dari proker-
proker dan kegiatan diluar proker kami yang di jalankan selama masa 
berKKN. Ada beberapa proker yang melibatkan anak-anak misalnya 
mengajar anak SD, mengajar mengaji, les bahasa inggris, serta proker 
yang melibatkan masyarakat misalnya senam rutin warga, jum’at bersih. 
Dan ada beberapa proker yang bersifat jangka pendek misalnya pelatihan 
memandikan dan menshalatkan jenasah dan turnament sepak takraw. 
Kegiatan inilah yang membuat kami mampu bekerja sama dan kadang 
pula timbul kesalahpahaman di antara kami karena perdebatan-
perdebatan kecil yang sudah kami anggap sebagai “BUMBU” selama 
berKKN. 
 Dan pengalaman yang sangat berharga juga saya dapatkan diluar 
proker dan kegiatan KKN yaitu menjadi juri kebersihan sekolah se-kec. 
Ma’rang dalam kegiatan HARDIKNAS. Memang dari sekian banyak 
kegiatan yang saya laksanakan, pengalaman inilah yang sangat berkesan 
karena dari sekian banyak mahasiswa KKN yang ditempatkan di 
Kec.Ma’rang, alhamdulillah hanya 6 orang yang ditunjuk sebagai juri 
dalam lomba ini untuk menilai 29 SD dan 1 MIS DDI. Menurut saya 
dan teman-teman yang berpartisipasi, kegiatan ini bukan hanya kegiatan 
penjurian di sekolah tersebut, melainkan kegiatan penjurian++. Nah 
++nya itu kami semua bisa NGETRIP 1 Kec. Ma’rang dan 
KULINERAN GRATIS di setiap sekolah yang kami datangi. 
Pengalaman istimewa dan berharga bukan ?? 
 Sebenarnya masih banyak kesan yang ingin saya torehkan lewat 
lembaran ini. Namun, biarlah teman-teman yang nantinya akan 
melakukan kegiatan ini merasakan sendiri suka duka yang akan dialami 
selama berKKN.  
 Untuk teman-teman seperjuangan di Kel. Talaka, semoga apa 
yang menjadi suka selama kita melewati proses ini akan menjadi langkah 
awal kita untuk sama-sama tetap memupuk kekompakan kita dan 
semoga apa yang menjadi duka, akan menjadikan pelajaran kedepannya 
agar kita mampu menjadi lebih baik. 
NEVER GIVE UP ! 
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9. Nama : Maudy Vena Melinda Kusnady 
Jurusan : Ekonomi Islam 
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam 

 
Hanya ada rasa syukur yang dapat saya lantunkan karena rasakan 

selama berKKN berlangsung, Alhamdulillah semua program yang sudah 
direncanakan di awal sebelum pemberangkatan 24 Maret 2017 kini 
sudah terealisasi tetap semangat dan selalu termotivasi untuk 
menyelesaikan semua halangan dan rintangan yang menghadang langkah 
kami. Dengan selesaikan KKN saya mendapatkan banyak pengetahuan 
dan pengalaman, teman-teman yang selalu membimbing saya dan baik 
walaupun saya anak keras teman yang selalu menghibur saya ketika sedih 
dan menjadi remaja serta ada saatnya saya harus menjadi orang dewasa. 

Awal pertama kali bertemu dengan keluarga baru yaitu KKN 
angkatan 55 di desa talaka kecamatan ma’rang kabupaten pangkep ada 
perasaan campur aduk, antara senang dan takut, senang karena saya akan 
mendapatkan teman batu yang mempunyai sifat dan karakter yang 
berbeda-beda, ada perasaan senang sekaligus takut jika ada nanti yang 
tidak suka dengan serta tingkah laku saya yang cerewet suka marah, 
sering ceplas ceplos. Alhamdulillah saya menyadari bahwa sifat itu adalah 
kekurangan saya. 

Dan diakhir ada rasa sedih karena akan berpisah dengan kalian 
serta warga desa talaka, sedih karena kedepannya akan sulit untuk 
bertemu dan bersama kalian lagi seperti saat kita bersama-sama KKN. 

Pengalaman baru dilingkungan serta cuaca yang berbda 
menjadikan saya mengerti akan kehidupan yang dijalani oranglain, 
dimana mata pencarian ada rumput laut yang sangat indah untuk 
berlangsung kehidupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Di 
Desa talaka saya banyak belajar lebih mandiri, yang dulunya sudah pintar 
masak dan sekarang di posko saya harus memasak lagi untuk teman-
teman, banyak menikmati masakan dari berbagai daerah diantaranya 
bulukumba, flores, bione dan pinrang. Piket memasak, cuci piring dank e 
pasar merupakan hal yang sangat menarik untuk teman posko, banyak 
pengalaman luar biasa yang belum pernah dialami setiap mahasiswa/i 
khususnya saya pribadi, KKN mengajar mengajarkan saya apa itu arti 
sabar, mandiri, ramah, sopan, keikhlasan, kerja sama, kerja sama, kerja 
keras dan masih banyak lagi yang tidak bisa diungkapkan melalui tulisan 
ini. 

Selama melakukan proses KKN disini terdapat beberapa 
program kerja yang sangat harus lakukan seperti mengajar mengaji anak 
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SD, setiap siang harinya mengajar mengaji anak SD di desa talaka 
merupakan pengalaman saya sangat berkesan. Selain mengajar mengaji 
saya juga mengajar bahasa inggris di SD di SDN 28 Kassikebo beberapa 
hari menggantikan teman saya. 

Di tempat KKN, yaitu di desa talaka di posko dua dekat bapak 
lurah sehingga mempermudah untuk urusan menyurat dan meminta 
tanda tangan beliau kebetulan lagi rumah ibu posko yang kami tempati 
kerja di kantor lurah jadi selama saya dan teman-teman melakukan 
kegiatan gampang kita dapatkan informasi tentangt apa saja yang harus 
dilakukan dalam kegiatan proker. 

Alhamdulillah selama melakukan kegiatan KKN kegiatan saya 
dan teman-teman mendapatkan dukungan dari bapak lurah beliau 
mengatakan ”apapun yang teman-teman lakukan asalkan itu baik untuk 
warga desa talaka, bapak dukung” dan baiknya lagi bapak desa selalu 
menyempatkan diri untuk hadir ketika kami mengundangkan walaupun 
dalam beberapa kegiatan bapak desa jarang hadir dalam acara-acara kami 
laksanakan karena kesibukkan beliau sebagai kepala desa selalu 
menyempatkan diri untuk hadir ketika mengundangnya walaupun dalam 
beberapa kegiatan bapak desa jarang hadir dalam acara-acara kami 
laksanakan karena kesibukan beliau sebagai kepala desa. 

Kegiatan belajar mengajar TPA menjadikan saya sebagai 
penanggungjawab mengaji dan mengharuskan saya harus dating 
mengajar setiap harinya, tetapi kadang saya capek datang mengajar 
dikarenakan habis pulang mengajar di SD, terimakasih kepada adik-adik 
TPA bimbingan belajar selama 2 bulan lamanya. Senang rasanya bisa 
mendidik adik-adik disini bisa memberikan pengalaman hidup bercerita 
banyak, tak terasa sudah padahal kami hanya bertemu di masjid atau 
TPA samping rumah ibu posko karena sering datang mengunjungi kami 
dan kami pun merasa senang karena dengan keghadiran para anak-anak, 
kami jadi merasa tidak kesepian walaupun terkadang saya merindukan 
sosok orang tua saya dirumah. 

 
10. Nama : Rezamalia AGL 

Jurusan : PGMI 
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan 

 
KKN (Kuliah Kerja Nyata) tahun ini merupakan KKN 

angkatan ke 54 dan 55 periode 2017 tahun ini begitu banyak perbedaan 
dari KKN yang sebelumnya karena KKN ini terdapat banyak 
perubahan. Baik itu dari segi cara mendaftar, pembayaran, 
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pembentukkan struktur keanggotaan, lokasi dan sebagainya. 
Pemberangkatan KKN telahdimulai sejak tanggal 24 maret 2017. Satu 
persatu mahasiswa-mahasiswi telah terjadwalkan keberangkatan. Saya 
sendiri berangkat pada tanggal 24 Maret 2017. Sebelum keberangkatan,  
Kami mengadakan pertemuan dengan pembimbing untuk membahas 
pembagian posko beserta anggota, pembagian jaket KKN, pemilihan 
koordinator desa, dan masih banyak yang lainnya. Mengetahui bahwa 
saya ditempatkan di Kabupaten Pangkep Kecamatan Ma’rang tepatnya 
di Kelurahan Talaka dengan jumlah anggota sebanyak 11 orang, itu 
merupakan suatu kesyukuran tersendiri bagi saya karena ada beberapa 
dari teman saya yang ditempatkan di posko-posko  yang sangat jauh dan 
terpencil.Bagaimanapun itu saya tetap membutuhkan waktu untuk dapat 
menyesuaikan diri di kelurahan Talaka, karena disini semuanya serba 
baru. Baik itu dari segi suasana, teman-teman, serta lingkungan. 
 Dan satu kata pembukaan untuk mengawali kesan dan pesan 
yang ingin saya sampaikan selama berKKN adalah “Alhamdulillah” 
dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah swt. Yang dimana dialah 
yang telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kami yaitu 
nikmat kesehatan dan kesempatan bagi kita terutama pada diri saya 
sendiri, sehingga disaat ini kita semua masih memiliki semangat yang 
tinggi untuk menjalani kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang 
dilakukan selama 2 bulan di desa Talaka ini dapat berjalan sesuai dengan 
apa yang direncanakan. “Alhamdulillah” 
 Tidak terasa sekarang ini saya sudah mencapai semester akhir, 
padahal baru kemarin  saya mendaftar masuk di universitas. Saya sendiri 
kuliah di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan 
sekarang saya sudah menjalani proses Kuliah Kerja Nyata yang sering 
disingkat dengan KKN. Maka dari itu saya disini akan membahas 
tentang kesan-kesan saya selama berKKN tepatnya di desa Talaka 
Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep. Selama berKKN 2 bulan 
penuh, saya disini merasakan ada ditengah-tengah keluarga dimana itu 
adalah keluarga yang baru diawal berKKN saya beserta teman  posko 
masih merasa malu untuk saling menyapa. Apalagi dengan berbagai 
masalah yang kami hadapi bersama , perpaduan antar teman posko akan 
tetapi dari konflik tersebut yang sering terjadi antar teman  posko ini 
pasti akan menjadi kenangan yang tidak bisa dilupakan oleh setiap orang 
yang berKKN. Dari berbagai pengalaman baru ini dengan lingkungan 
dan masyarakat sekitar serta cuaca yang berbeda selama 2 bulan 
menjadikan saya mengerti akan kehidupan yang dialami oranglain diluar 
keluarga inti saya. Dimana pemandangan  ini menjadi tempat yang 
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sangat indah untuk berlangsungnya kehidupan bagi setiap orang. Orang 
yang berada disekitar tempat kami tinggal selama berKKN. Begitu 
banyak anak-anak kecil hebat dengan cita-cita yang luar biasa ada 
disekitar lingkungan kami bermukim yakni di desa Talaka. Keramahan 
dari warga dari masyarakat disekitar lokasi membuat saya dan teman-
teman yang lain merasa nyaman berada disini. Mereka membuat kami 
seakan-akan  bagian dari mereka yang telah mereka kenal. Dalam jangka 
waktu yang lama, itu tergambarkan dari kedekatan kami. Kedekatan 
kami pun dengan anak-anak disekitar lingkungan membuat kami merasa 
senang dan mereka cukup merasakan kesedihan ketika KKN telah 
berakhir. Waktu terasa sangat berarti di minggu-minggu terakhir saat 
KKN akan berakhir. Dimana saya pribadi mencoba untuk lebih dekat 
dengan kehidupan anak-anak disekitar dengan bermain bersama sambil 
memberikan sedikit motivasi dengan sesekali bercerita tentang impian 
dan cita-cita yang sedang saya lakukan dengan tujuan membuat mereka 
kembali bersemangat akan cita-cita yang sempat membuat mereka 
mengeluh dan pasrah akan cita-citanya, karena terkadang mereka merasa 
bahwa cita-citanya terlalu tinggi. Dengan beberapa suntikan pembicaraan 
yang terkadang membahas tentang semangat awal saya dalam menggapai 
cita-cita saya menjadi seorang guru (PNS) membuat mereka kembali 
berusaha untuk menggapai cita-cita nya setinggi langit salah satunya 
dengan semangat belajar di sekolah maupun diluar sekolah.  

Pesan saya kepada adik-adik saya didesa talaka jangan pernah 
putus mencari ilmu dan selalulah berusaha mencari tahu apa yang kalian 
tidak tahu jelas biar bisa bermanfaat bagi diri kalian sendiri dan jangan 
pernah berputus asa akan cita-cita kalian. Gapailah cita-cita kalian 
setinggi langit dan bahagiakan orang-orang disekitarmu utamanya 
keluargamu. Buatlah mereka bangga. 
Dan satu pesan buat teman-teman KKN angkatan 56 nantinya dan 
seterusnya : “Jaga nama baik kalian, almamater kalian dan nama baik 
orangtua kalian. Anggap semuanya adalah saudara, saling mengingatkan 
kawan-kawannya satu sama lain”. 

 
11. Nama : A. Nurhayati 

Jurusan : Ilmu Aqidah 
Fakultas : Ushuluddin, Filsafat dan Politik 

 
Puji syukur kepada Allah swt. Yang telah membantu kami dalam 

menyelesaikan laporan akhir kegiatan KKN yang insya Allah akan kami 
laksanakan di desa talaka kecamatan Ma’rang kabupaten Pangkep. 
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Jum’at 24 Maret 2017 adalah dimana hari pertama KKN angkatan 55 
Uin Alauddin Makassar akan berangkat di daerah pangkep mulai tanggal 
itu pulalah. Hari pertama kali saya dan teman-teman menginjak kaki di 
kampung orang yaitu pangkep di desa talaka yang begitu indah dan 
penuh dengan pulau-pulau yang sangat indah. 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) dimana sekelompok mahasiswa 
dikirim disebuah desa yaitu desa talaka untuk mengabdi dan berbaur 
kepada masyarakat setempat. Sebagai salah satu dari persyaratan 
penyelesaian studi akhir dalam arti sederhananya wajib diikuti oleh 
mahasiswa/i, sebelum berangkat KKN saya menelfon orangtua saya 
yang berada dikampung yang tinggal begitu jauh untuk meminta izin 
kepada mereka. Kemudian orangtua saya menasehati saya agar hati-hati 
di jalan dan juga berada dikampungnya orang dan jangan lupa shalat lima 
waktu. Di sepanjang perjalanan saya berpikir bahwa lokasi yang akan 
saya tempati selama 2 bulan kedepan pasti strategis dan mudah 
dijangkau selain itu juga tidak lupa juga dengan jaringannya yang pastinya 
baik seperti di daerah-daerah lain karena dipikiran saya kalau diposko 
pasti tidak ada teman satu fakultas yang bisa diajak bicara. 

Tidak lama kemudian 2 jam lebih, kami pun tiba di kantor 
kecamatan ma’rang kabupaten pangkep desa talaka di sanalah kami 
diterima langsung oleh pak desa dan pak lurah masing-masing setiap 
posko. Kami pun disambut dengan baik oleh ibu posko talaka yang 
begitu baik sama kami semua. Sampainya diposko, kami diberikan 
minuman sama ibu posko, kemudian saya dan teman-teman bercanda 
tawa sama ibu posko sebagai awal pengenalan kami. Pada saat itu kami 
memperkenalkan diri dan tempat tinggal masing-masing, selesainya 
perkenalan saya berpikir tidak ada teman untuk diajak bicara yang 
namanya awal perkenalan pasti membutuhkan waktu yang cukup lama. 
Esokan malamnya saya dan teman-teman briefing yang dimaksud 
tentang evaluasi kegiatan dan rencana program yang akan kami kerja 
selama berKKN. Paginya saya dan teman-teman pergi kerumah warga 
dan rumah RT, saya dan teman-teman berpencar untuk sementara kami 
berjumlah 11 orang. Sesampainya dirumah warga dan rumah RT 
diterima dengan baik.  

Dengan adanya KKN saya dan teman-teman banyak 
mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman baru. Bahkan saya 
anggap teman-teman posko seperti saudara. Karena hubungan yang 
begitu intens selama melakukan KKN di desa talaka. Bagi saya selama 2 
bulan melakukan kegiatan KKN bukanlah waktu yang cukup lama 
melainkan sebentar. Kenapa saya bilang sebentar? Mungkin saya merasa 
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nyaman, terlebih lagi dengan masyarakat yang menerima kedatangan 
kami. Pada minggu pertama, kami focus dengan kegiatan atau program 
kerja yang telah kami buat oleh saya dan teman-teman. 

Di minggu kedua kami seposko mempersiapkan untuk 
menjalankan program kerja yaitu seminar desa atau kelurahan se-Talaka 
yang dilaksanakan di kantor lurah. Selanjutnya, program kerja kami yaitu 
cuci tangan bersih dan cara memandikan dan menshalati jenazah. 
Dikegiatan ini, banyak rintangan yang saya dan teman-teman rasakan. 

Seiring berjalannya waktu, saya dan teman-teman pergi jalan-
jalan ke kolam renang tonasa. Perjalanan yang begitu jauh, sampainya 
ditempat tujuan saya dan teman-teman mandi. Saya sambil menikmati 
keseruan bareng bersama teman-teman. Kemudian, saya dan teman-
teman pulang ke posko. Setiba diposko, saya dan teman-teman didepan 
teras, kami semua berkumpul dan duduk santai diteras rumah ibu posko. 
Keceriaan kami hingga maghrib tiba, kami berhenti sejenak untuk 
bersantai dan melanjutkan kegiatan rutin kami shalat, setelah shalat 
maghrib kami langsung kumpul dan mengadakan briefing untuk 
pembagian jadwal memasak dan mengajar. 

Seiring berjalannya waktu, tak terasa saya dan teman-teman 
KKN angkatan 55 sudah hampir berakhir mengabdi di desa talaka 
selama 5 minggu saya memanfaatkan waktu dengan baik dengan 
mengabdi kepada anak-anak disekitaran desa talaka. Kami terbatas untuk 
berinteraksi karena keterbatasan waktu dan kesibukan masing-masing.  

Disini saya kurang menceritakan kondisi dan situasi di posko 
saya karena seperti biasanya yang dilakukan oleh para mahasiswa KKN 
lainnya. Yang kegiatan utamanya membersihkan, memasak dan 
berkumpul-kumpul bercerita pengalaman selama di kampus, itulah 
kehidaupan sehari-hari kami dan tak liupa pula kisah percintaan. Bukan 
hanya canda tawa kami lewati, tak lupa pula pasti ada juga suka dan 
duka.yaitu konflik yang timbul diantara saya dan teman-teman namun 
hal seperti itu tidak begitu penting untuk saya ceritakan disini. Selama 
KKN banyak hikmah dan pelajaran yang saya bisa jadikan pelajaran, 
dimana disini saya berKKN banyak berkenalan dengan orang-orang 
yang sebelumnya saya kenal, beraneka ragam jurusan yang berbeda, 
beraneka ragam fakultas rame disini bergabung menjadi satu, dan 
menjadi saudara baru di KKN angkatan 55. 
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BIOGRAFI MAHASISWA KKN KELURAHAN TALAKA 

 
HARDIANSYAH 
ABDI GUNAWAN, 
Alhamdulillah masih 
terdaftar sebagai 
mahasiswa di Jurusan 
Jurnalistik Universitas 
Islam Negeri Alauddin 
Makassar. Mencintai 
buku-buku, hujan di 
pagi hari, puisi, dan 
ketabahan ibunya. 
Sedang mencari jalan ke 
rumah Gabriel Garcia 
Marquez, Dag Soltad, 
dan Han Kang. Sehari-
hari minum air putih, 
sekali-kali makan nasi 

putih. 
 

MUH. SHADIQ 
DANIAL, sering 
disapa shadiq, 
mahasiswa jurusan 
Ekonomi Islam. Lahir 
di Makassar pada 28 
Desember 1994 
menjadi kebahagiaan 
bagi keluarga besarnya. 
Anak yang lahir dari 
pasangan ayah yang 
bernama M. Danial 
Nur dan ibunda yang 
bernama St. Nurasia. 
Tumbuh menjadi 
seorang anak yang 

dewasa dibawa bimbingan dari kedua orang tuanya. Sadar akan kerasnya 
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kehidupan dan butuh pengorbanan membuatnya terus belajar hidup 
mandiri. Mendorong kedua orang tuanya untuk memberikannya 
pendidikan yang lebih baik. SD Inpres Laikang menjadi pilihan kedua 
orang tuanya untuknya memulai pendidikan yang formal. Berproses 
selama 6 tahun di sekolah dasar dan lulus pada tahun 2007. Di tahun 
yang sama pula dia melanjutkan sekolahnya di SMP N 16 Makassar, 
masuk dan mulai pendidikan yang akan ditempuhnya selama 3 tahun. 
Tiga tahun adalah waktu yang lama dilalui jika kita mengeluh dan waktu 
yang singkat jika kita menjalaninya dengan  penuh syukur. Tahun 2010 
lulus dari tingkat SMP dan tahun yang sama pula melanjutkan kesekolah 
menengah atas. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Makassar pada 
jurusan keagamaan merupakan sekolah yang menjadi pilihannya sendiri. 
Menjalani proses selama menjadi siswa di sekolah tersebut membuat 
kebanggan tersendiri untuknya. Belajar tentang kehidupan dunia dan 
kehidupan diakhirat menjadi sosok yang terus belajar dan mengasa 
kemampuannya.  Tahun 2013 merupakan tahun berakhirnya 
menyandang sebagai siswa, dan tahun yang sama pula melanjutkan 
pendidikannya di universitas berbasis keagamaan. Universitas Islam 
Negeri Aluddin Makassar menjadi pilihan utamanya dan jurusan 
Ekonomi Islam menjadi pilihan minatnya, dan aktif pada dunia 
organisasi kampus diantaranya Himpunan Mahasiswa Jurusan ( HMJ ) 
Ekonimi Islam Periode 2015-2016, Forum Kajian Ekonomi Syari’ah ( 
ForKeis) UIN Alauddin Makassar, Forum Silaturahmi Lembaga 
Dakwah Kampus Sulawasi Selatan-Barat ( FSLDK Sul Sel-Bar), dan 
Sekretaris Umum Dimisioner UKM LDK Al Jami’ UIN Alauddin 
Makassar  Periode 2016. 

JUNAEDI, biasa di 
panggil dengan nama 
JUNED adalah 
mahasiswa jurusan 
Ekonomi Islam. Lahir 
di Makassar pada 22 
April 1994 dengan 
selamat dan menjadi 
kebahgiaan tersendiri 
di keluarga. Dia 
merupakan anak ke- 4 
dari orang tua tercinta 
yang mana ayah 
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bernama SANGKALA dan ibu yang bernama SUNNI. Tumbuh besar 
di pulau Barrang lompo menjadi cerita tersendiri sebagai anak pulau. 
Junaedi mulai menempuh pendidikan formal di umur 6 tahun di Sekolah 
Dasar Inpres Barrang Lompo hingga lulus pada tahun 2007. Pada tahun 
yang sama melanjutkan pendidikan sekolah menengah diSMP N 28 
Makassar yang dimana berlokasi di Pulau Barrang Lompo, setelah 
menempuh proses belajar selama 3 tahun akhirnya lulus pada tahun 
2010. Di tahun yang sama pula dia melanjutkan pendidikannya ke 
sekolahSMA Barrang Lompo. Proses perjuangan yang panjang selama 3 
tahun dilaluinya hingga lulus dan selesai pada di tahun 2013. Ketika 
teringat cita-cita yang ingin diraihnya muncul semangat yang kuat 
untuknya dapat meraih cita-citanya. Maka di tahun 2013 dari Pulau 
Barrang lompo dengan bermodal doa orang tua  dan dukungan dari 
keluarga. Dia beranjak menuju ibu kota Makassar. Melalui jalur seleksi 
SPAN-PTKIN dia mampu lulus di jurusan Ekonomi Islam pada 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 
ALAUDDIN MAKASSAR. Memulai pendidikan di perguruan tinggi 
tersebut dengan maksud agar cita-cita yang diinginkannya dapat 
terwujud. Cita-citanya adalah menjadi seorang maneger keuangan yang 
berbasis syariah. Serta mempunyai impian menjadi seorang pemimpin 
negara. 

ALIF ABADI, 
mahasiswa jurusan 
Ilmu Politik teman-
teman biasa 
menyapanya dengan 
panggilan alif. Lahir 
di Bulukumba 5 Juni 
1994 yang merupakan 
putra pertama dari 
pasangan yang sejati 
ayah bernama 
Syahruddin dengan 
ibu bernama 
Nuraena. Tumbuh 
besar menjadi 

seorang yang dewasa di kabupaten Bulukumba. Memulai pendidikan 
sekolah dasar  di SDN 46 Mattiro Walie proses yang sangat sulit dijalani 
karena merupakan awal mengenal dunia pendidikan, menjalaninya 
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selama 6 tahun hingga lulus pada tahun 2007. Di tahun 2007 pula dia 
melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah SMP NEGERI 5 
BULUKUMBA. Pendidikan yang dilalui selama 3 tahun membuatnya 
menjadi remaja yang cinta akan pendidikan dan lulus pada tahun 2010. 
Lulus dari sekolah menengah membuatnya ingin semakin penasaran dan 
ingin memulai sekolah menengah yang lebih tinggi. Di SMA NEGERI 
12 BULUKUMBA menjadi pilihannya untuk dapat berproses lagi, 
hingga lulus setelah menempuh perjuangan belajar yang tak mudah 
selama 3 tahun pada tahun 2013. Pada tahun yang sama dengan berat 
hati meninggalkan bulukumba untuk dapat memperoleh pendidikan. 
Makassar menjadi kota tujuannya untuk dapat meraih cita-citanya. 
Mengikuti salah satu tes masuk perguruan tinggi negeri, dia dapat lulus 
di jurusan ilmu politik pada fakultas Ushuluddin Filsafat dan Ilmu 
Politik di salah perguruan tinggi yang ternama di indonesia timur. 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR. Bercita-
cita menjadi politikus yang handal dalam menyelasaikan berbagai 
permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat.  

RISWAN RASYID, 
tercatat sebagai 
mahasiswa di jurusan 
Hukum Pidana dan 
Ketatanegaraan, 
Fakultas Syariah dan 
Hukum. Riswan 
begitulah sapaan 
untuknya yang lahir 
di Takalar, 1 April 
1995. Lahir dengan 
selamat dan tumbuh 
besar di kabupaten 
Takalar menjadi anak 
yang mandiri. 
Bercita-cita ingin 

menjadi seorang sarjana hukum yang sukses dan dapat berguna sebagai 
pembela hukum dan keadilan untuk negara. Dari cita-citanya yang mulia 
dia mulai mengawali jenjang pendidikan sekolah dasar di sebuah seklah 
dasar yang terdapat di Kabupaten Takalar. Hingga mampu 
meneyelasaikan dengan tepat selama 6 tahun selesai pada tahun 2007 
dan pada tahun yang sama pula melanjutkan pendidikannya ke SMP 
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NEGERI 2 POLUT. Tiga tahun melalui proses yang panjang dan lulus 
pada tahun 2010, dia melanjutkan sekolahnya di SMA NEGERI 1 
POLUT. Keiginan yang kuat untuk meraih cita-citanya dia meninggalkan 
tanah kelahiranya. Makassar adalah ibu kota tujuannya mengenali 
kehidupan kota yang keras mencari perguruan tinggi yang berbasis 
Islam.UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 
menjadi pilihannya. Ucapan syukur Alhamdulillah karena saya dapat 
lulus di jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas 
Syariah dan Hukum. 

JUSNIA, dengan nama 
sapaan Jusni dari merupakan 
buah cinta kasih dari kedua 
orang tua. Ayah yang 
bernama JAMAL dan ibunda 
bernama NAPISA, lahir di 
Pinrang (Karawa) 20, 
Desember 1994. Tumbuh 
besar di Pinrang dibawah 
bimbingan dan didikan 
langsung dari kedua orang 
tua, ibu dan ayah yang selalu 
mengajarkan arti perjuangan 
dan pengorbanan hidup. 
Jusni memulai jenjang 
pendidikan formal di salah 
satu sekolah dasar yang 

terletak di kelurahan Betteng, Kecamatan Lembang dan Kabupaten 
Pinrang. SDN Inpres Karawa merupakan sekolah yang dipilihnya 
sebagai awal memulai pendidikan, menempuh pendidikan selama 6 
tahun hingga lulus pada tahun 2007. Pada tahun yang sama masuk ke 
sekolah menengah pertama di kabupaten dan kecamatan yang sama. 
Selama 3 tahun menempuh pendidikan di SMP NEGERI 1 LEMBANG 
dan lulus pada tahun 2010. Di tahun yang sama pula melanjutkan 
pendidikan ke jenjang menengah atas di SMA NEGERI 1 LEMBANG 
dengan menempuh perjalanan pendidikan selama 3 tahun hingga lulus 
pada tahun 2013. Keinginan yang tinggi dan cita-cita yang ingin 
diraihnya membuat dia harus meninggalkan Pinrang untuk ke ibu kota 
Sulawesi Selatan kota Makassar. Melalui jalur nasional seleksi bersama 
masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN) 2013 dan berkat doa orang 
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tua serta kerja keras dia mampu lulus di jurusan Kimia di perguruan 
tinggi UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR. 
Bercita-cita ingin menjadi seorang ANALIS kimia yang handal di 
laboratirium bagian kimia di suatu perusahaan-perusahaan yang ada di 
Indonesia. Serta keiginan yang tinggi untuk  membahagiakan keluarga. 

 

 

DIAN ARIANA JUNAEDI, 
Mahasiswi asal Kabupaten 
Bulukumba ini, tepatnya pada 29 
Januari 1996 merupakan 
mahasiswi dari jurusan Bahasa 
dan Sastra Inggris, Fakultas 
Adab dan Humaniora. Memiliki 
sapaan akrab Dian. Terlahir dari 
pasangan suami istri yang sangat 
berbahagia. Menjadi anak 
bungsu dari 3 bersaudara, 
membuatnya selalu ingin berbuat 
lebih jika dibandingkan dengan 
kakak-kakaknya. Dalam riwayat 
pendidikannya, Dian memulai 
mengenyam jenjang masa 

depannya dari tingkat Sekolah Dasar di SDN 199 KASIMPURENG, 
Bulukumba hingga lulus pada tahun 2007. Tahun 2007 pula dia 
melanjutkan pendidikannya di SMP NEGERI 1 BULUKUMBA dan 
kemudian lulus pada tahun 2010. Dengan usaha yang lebih keras dan 
modal nekad yang dimilikinya, Dian pun melanjutkan pendidikannya di 
SMA NEGERI 1 BULUKUMBA, , dengan seleksi yang ketat sebagai 
salah satu Sekolah Menengah Atas yang unggulan di Kabupaten 
Bulukumba. Menempuh pendidikan selama 3 tahun di masa sekolah 
putih abu-abu menjadi warna dan kesan tersendiri dalam perjalanan 
hidupnya. Tiga tahun di sekolah menengah atas mengajarkannya banyak 
hal tentang bagaimana saling menghargai dan menjadi seorang yang 
mandiri.Durasi waktu tiga tahun dilalui dengan penuh perjuangan 
akhirnya pada tahun 2013 lulus dan melepaskan predikat sebagai siswa. 
Di tahun yang sama melalui seleksi bersama masuk perguruan tinggi 
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(SNMPTN), Dian lulus di jurusan Bahasa dan Sastra Inggris pada 
Fakultas Adab dan Humaniora di Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar. Dikampus yang katanya peradaban inilah dia mendalami 
kehidupannya. Memulai semuanya dari awal belajar grammar, history dan 
literature dari negeri Queen Elizabeth, membuatnya sangat tertarik atau 
memiliki minat  utamanya pada karya sastra asing negara-negara western. 
Dengan warna dan genre bacaan yang bernuansa romance yang bisa 
membuat fly para pembaca adalah  jenis bacaan yang sangat digemarinya.  
 

IRAMAYANTI, yang 
biasa disapa Ira, adalah 
mahasiswi asli Bone jurusan 
ilmu ekonomi di Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam. 
Saya lahir di Mare, 04 Oktober 
1995. Saya merupakan anak 
pertama dari 4 bersaudara yang 
lahir dari pasangan Supriadi dan 
Karmiati. Pernah bersekolah di 
SD 12/79 Karella, kemudian 
melanjutkan ke SMP N 3 Mare, 
dan selanjutnya melanjutkan 
bersekolah di SMA N 1 Mare. 
Setelah lulus, saya mulai berfikir 
akan melanjutkan studi ke 
Perguruan Tinggi Negeri dan 

dari beberapa jurusan yang saya pilih, ilmu ekonomi adalah jurusan yang 
menjadikan saya sebagai seorang mahasiswi, yang awalnya saya tidak 
pernah berfikir untuk lulus di jurusan yang notabennya jurusan IPS. Dan 
sekarang saya sudah berada di semester 8 dimana langkah yang kami 
tempuh selama ini tinggal sedikit lagi untuk meraih gelar S.E (Sarjana 
Ekonomi). Ira mempunyai cita-cita menjadi seorang pengusaha yang 
sukses. 
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MAUDY VENA MELINDA 
KUSNADY, gadis makassar 
bisa di panggil maudy yang lahir 
pada tanggal 22 Mei 1994 , saya 
beragama islam dan berjenis 
kelamin perempuan. Hobby 
saya jalan-jalan masak, selfi, dan 
mengkoleksi barang-barang 
yang unik. Saya  anak ke enam 
dari 8 bersaudara. Dari 
pasangan Ahmad 
Hakimmuddin dan Rosmini 
Misran. Saya bersekolah di SD 
Inpres perumnas yang tidak 
jauh dari tempat tinggal saya 
tahun masuk SD 2001 -2007. 
Pernah bersekolah DI SMP 

MUHAMMADIYAH UNISMUH MAKASSAR pada tahun 2007-2010 
kemudian melanjut sekolah, sekolah lagi SMA MUHAMMADIYAH 
UNISMU MAKASSAR tahun 2010-2013. Dan kemudian melanjutkan 
pendidikannya di jenjang perkuliahan di UIN MAKASSAR dengan 
mengambil jurusan ekonomi islam di Fakultas ekonomi dan bisnis islam 
dari tahun 2013 sampai sekarang. Berawal dari tahun 2017 tempat pada 
semester 8 saya melaksanakan mata kuliah wajib kuliah kerja nyata 
(KKN) yang di laksanakan di kabupaten pangkep kec. Ma’arang desa 
talaka. Saya bercita-cita ingin menjadi setelah menjadi serjana insya allah 
menjadi pegawai BANK. 
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REZAMALIA AGL, yang sering 
dipanggil AMEL anak kedua dari 3 
bersaudara. Lahir pada tanggal 30 
Agustus 1995 di Ujung Pandang. 
Sekolah pertama TK Kemala 
bhayangkari, lalu  di SDN 
Panyyikokkang II, setelah itu 
melanjutkan di SMP 
Muhammadiyah 12 Makassar, 
kemudian melanjutkan study di SMA 
Negeri 9 Makassar selesai pada 
tahun 2013. Tahun 2013 
melanjutkan pendidikan pada 
perguruan tinggi negeri di 
Universitas Islam Negeri (UIN) 
Alauddin Makassar Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan jurusan 
Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah yang biasa disingkatdengan PGMI. Hobby 
sayabernyanyi,gemarmengaji, nonton, shopping, baca novel.Insya Allah 
saya selesaikan pendidikan saya di perguruan tinggi setinggi langit,. 
Amin. Serta, bercita-cita menjadi seorang guruyang bisa membimbing 
anak-anak. 

A.NURHAYATI, adalah 
mahasiswa jurusan ilmu aqidah di 
fakultas ushuluddin filsafat dan 
ilmu politik semester 7. Lahir di 
flores, 24 april 1993. Nur atau 
hayati adalah panggilan akrab, 
hayati merupakan anak ke empat 
yang lahir dari rahim seorang ibu 
bernama MARWAH dan ayah 
yang bernama MANSYUR dan. 
Pendidikan MTS di flores salah 
satu mts di flores, yaitu di 
MTS.Negeri reok. Saya adalah 
seorang mahasiswa di UIN 

MAKASSAR priode 2013-2017 dan sekarang saya menjabat sebagai 
mahasiswa. Di bangku kuliah saya pernah aktif dalam organisasi ( HI ). 
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Gadis yang bernama hayati menyukai warna pingk. Saya sangat suka 
membaca novel , saya rela menghabiskan uang jajan hanya untuk 
membeli novel terbaru. Saya dikenal cuek dan emosian, tetapi saya 
sangat peduli sama teman-teman apalagi teman sangat dekat dengan 
saya. 

 
 
 
  



77 
 

Seri Laporan KKN Ang. 55 UIN Alauddin Makassar 2017 ( Kel. Talaka, Kec. Ma’rang, Kab. Pangkep 
) 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 

a. Format Surat Posko Kel. Talaka 

 
KKN UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

ANGKATAN 55 
DESA/KEL. TALAKA – KEC. MA’RANG – KAB. 
PANGKEP   

Sekretariat :Desa/Kel. Talaka, Kec. Ma’rang, Kab. Pangkep. 
No. Hp. 082346902363 

 
No   : 00     / SKT /KKN-55-TALAKA/III/2017 
Lamp   :  - 
Hal    : Mnghadiri Acara Seminar Kelurahan 
 
Kepada 
       Yth.  
Di- 
Tempat 
 
Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabaraka tuh  
  Salam silaturrahim teriring do’a kami sampaikan semoga 
Bapak/ibu/saudara senantiasa dalam lindungan-Nya, serta eksis dalam 
menjalankan aktifitas keseharian. Amin 

Sehubungan akan dilaksanakannya “Seminar Kelurahan KKN Ang. 
55 UIN Alauddin, Kel/Desa Talaka”  , maka dengan ini kami 
menyampaikan permohonan agar kiranya Bapak/ibu/saudara dapat menghadiri 
acara tersebut yang Insya Allah akan dilaksanakan pada 

Hari/Tanggal  : Kamis, 30 Maret 2016 
Jam  : 10:00- Selesai 
Tempat : Gedung Baru Kantor Kel. Talaka  
     ( Jl. Poros Makassar - Pare Kel. Talaka ) 
 

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan 
terimakasih. 
Wassalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Ma’rang, 29 Maret 2017 
Hormat Kami 

 
       Kordes Kel. Talaka     
 Sekretaris 
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Hardiansyah Abdi Gunawan         Muh. 
Shadiq Danial 
Nim. 5020011309           Nim. 
10200113146 

 
 
 

b. Format Amplop Surat Posko Kel. Talaka 
 

 
 
 

c. Logo dan Stempel Posko Kel. Talaka 
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d. Format Spanduk Posko Kel. Talaka 
 

 
 

e. Format Baju Persatuan Posko Kel. Talaka 

 
f. Format Spanduk Seminar Kel. Talaka 
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g. Format Spanduk Pelatihan Jenazah 
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h. Format Spanduk Penyuluhan Kesehatan 
 

 
 

 
i. Format Spanduk Turnamet Sepak Takraw 

 

 
 
 
 
 

j. Format Spanduk Malam Ramah Tama 
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k. Format Spanduk Gema Rajab 
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l. Format Piagam dan Sertifikat Kegiatan 
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m. Daftar Hadir Seminar Kelurahan ( 1 halaman ) 
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n. Daftar Hadir Pelatihan Shalat Jenazah di MTs N Pangkep  
( 3 Halaman) 
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o. Foto Bersama Tuan Rumah Posko dan Pak Lurah Kel. 
Talaka
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p. Foto-Foto Penyerahan Piagam SD/MI se Kel Talaka 
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q. Foto-Foto Kegiatan Malam Ramah Tama 
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r. Foto – Foto Kegiatan ( Non Program Kerja ) 
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