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SAMBUTAN REKTOR 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR  

 
 

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. Pelaksanaanya 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 teoriteori ilmu pengetahuan yng 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 pelaksanaanya, Rektor UIN Alauddin Makassar berharap 

agar pelaksanaan KKN bisa berjalan lancar 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 

dipertanggungawabkan secara ilmiah. 
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Atas nama pimpinan UIN Alauddin Makassar, Rektor 

menghanturkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada 

ketua LP2M saudara Prof. Dr. Muhammad Ramli, M.Si 

terkhusus kepada kepala PPM saudara Dr. Muhammad Shuhufi, 

M.Ag. atas inisiatifnya untuk mempublikasikan dan 

mengabdikan karya-karya KKN dalam bentuk sebuah buku, 

sehingga proses dan hasil pelaksanaan KKN akan menjadi 

referensi pengabdian pada masa-masa yang akan datang.  

 

Makassar,                       2021 

Rektor UIN Alauddin Makassar 

 

 

 

Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., P.hD. 

NIP. 19701231 199603 1 005  
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SAMBUTAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN 
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)  UIN 

ALAUDDIN MAKASSAR 
 

 

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 ini 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 

waji bagi mahasiswa UIN Alauddin Makassar sebelum 

memperoleh gelar sarjana dalam bidang disiplin ilmu masing-

masing. Pelaksanaan KKN harus dirancang, dilaksanakandan 

terlaporkan secara ilmiah sehingga dapat terukur pencapaiannya. 

Pada kerangka ini, LP2M UIN Alauddin Makassar berupaya 

semaksimal mungkin untuk dapat mencapai tujuan pelaksanaan 

KKN ini.   

LP2M UIN Alauddin Makassar menginisiasi untuk 

mempublikasikan rancangan, pelaksanaandan 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.   
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Upaya pengabadian KKN yang dihasilkan dalam bentuk 

publikasi (laporan KKN), tidak terlepas dari upaya maksimal 

yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam 

pelaksanaan KKN. Ketua LP2M, menghanturkan penghargaan 

dan terima kasih kepada kepala pusat pengabdian kepada 

Masyarakat (PPM), 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,                       2021 

Ketua LP2M UIN Alauddin Makassar 

 

 

 

Prof. Dr. Muhammad Ramli, M.Si. 

NIP. 19600505 198703 1 004  
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KATA PENGANTAR KEPALA PUSAT PENGABDIAN 
KEPADA MASYARAKAT(PPM) UIN ALAUDDIN 

MAKASSAR 
 

 

Ujang 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 Makasar, 

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 untu 

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 jika suatu saat nanti lokasi 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 kunjungan 

pendalaman ke beberapa PTKIN Jakarta, Bandung dan Cirebon 
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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 publikasi laporan KKN ini bisa terlaksana. 

Penghargaan dan ucapan terima kasih juga saya hanturkan 

kepada seluruh mahasiswa KKN-DK atas segalaa upaya 

pengabdian yang dilakukan dan menjadi kontributor utama 

penulisan buku laporan ini.  

 

Makassar,                  2021 

Kepala PPM UIN Alauddin Makassar 

 

 

 

Dr. Muhammad Shuhufi, M.Ag. 

NIP. 19741118 200003 1 001  
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KATA PENGANTAR 
 

 
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala 

nikmat yang telah diberikan -Nya baik nikmat Islam, Iman, dan Ihsan. 
Tiada daya dan upaya selain dari kesempatan dan kekuatan-Nya. 
Shalawat dn salam semoga tetap  tercurah  kepada Nabi Muhammad  
SAW,  yang  telah memimpin dan  memberikan keteladanan bagi 
seluruh umat dalam mempertahankan nilai moral dengan ajaran agama 
yang benar. 

Buku ini adalah laporan akhir KKN-DK UIN Alauddin 
Makassar Angkatan ke-65 Tahun 2021 di Kecamatan Arungkeke 
Pallantikang dan Kecamatan Rumbia desa Loka dan desa Jenetallasa 
Kabupaten Jeneponto sebagai bentuk pertanggungjawaban kami 
selama 45 hari. Kami menyadari bahwa buku ini tidak akan selesai 
tanpa adanya bantuan dan partisipasi dari pihak-pihak lain. Do’a dan 
dukungan yang mampu memberi kami dorongan semangat dan 
kekuatan sehingga buku ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, 
penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya 
kepada: 

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN 
Alauddin Makassar, dan Wakil Rektor I, II, III, dan IV UIN 
Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada 
kami untuk mengikuti KKN-DK di Kabupaten Jeneponto. 

2. Dr.  Muhammad Shuhufi,  M.Ag.  selaku  Pengabdian  P ad a  
Masyarakat (PPM) yang telah memberikan peluang untuk 
melaksanakan KKN-DK di Kabupaten Jeneponto.  

3. Dr.Risnah S.KM.,S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku pembimbing kami 
selama KKN-DK dan membantu kami dalam melaksanakan 
program kerja dan penuilisan laporan dalam bentuk buku 
KKN-DK di Kecamatan Arungkeke, Rumbia dan Bangkala 
Barat Kabupaten Jeneponto. 

4. Asniati SE.MM, selaku Badan Pelaksana (BP) KKN yang terus 
disibukkan untuk memfasilitasi kami dalam pelakasanaan 
kegiatan KKN-DK di Kabupaten Jeneponto. 

5. Muh. Kasim, SE selaku Kepala Desa yang banyak diganggu 
aktifitasnya untuk kelancaran pelaksanaan program kerja KKN-DK di 
Desa Arungkeke Pallantikang, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten 
Jeneponto dan seluruh masyarakat Desa yang telah berpartisipasi 
dalam pelaksanaan program kerja KKN-DK di Desa Arungkeke 
Pallantikang, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto. 
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6. Basir Suaming selaku Kepala Desa yang   banyak   diganggu   
aktifitasnya untuk   kelancaran pelaksanaan program kerja 
KKN-DK serta Seluruh masyarakat Desa yang telah 
berpartisipasi dalam pelaksanaan program kerja KKN-DK di 
Desa Jenetallasa, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto. 

7. Abd   Hakim   Mattona’   selaku   Kepala   Desa   Loka 
Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto yang telah 
menyambut dan menerima kami dengan hangat, serta 
mendukung segala program kerja kami, serta kepada  
masyarakat  Desa  Loka  yang  telah menerima dan 
membimbing kami selama KKN-DK. 

8. Asrul Bali S.IP selaku  Kepala   Desa    yang telah menyambut 
dan menerima kami dengan hangat, serta mendukung segala 
program kerja kami, serta seluruh  masyarakat  Desa  Barana  
yang  telah berpartisipasi dalam kegiatan selama KKN-DK di 
Kecamatan Bangkala Barat.  

9. Kawan-kawan mahasiswa KKN-DK UIN Alauddin Makassar 
Angkatan ke-65 yang mau berbagi dalam suka dan duka selama 
ber-KKN di Kecamatan Arungkeke, Rumbia dan Bangkala 
Barat. 

 
Terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan 

dukungan dan bantuan dalam penyusunan buku ini. Demi 
peningkatan kualitas buku ini, saran dan kritik sangat diharapkan dari 
seluruh pembaca. 
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PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Sejak akhir tahun 2019, kondisi pandemi yang diakibatkan oleh 
penyebaran virus Corona (Covid-19) di seluruh belahan negara di 
dunia. Kondisi ini telah  memberikan   efek  yang  cukup besar bagi 
semua aktifitas  kehidupan manusia. Salah satu kegiatan dalam proses 
kehidupan yakni dalam dunia pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar 
hingga pendidikan tinggi terdampak juga dari situasi pandemi ini. 
Proses pendidikan yang dulunya secara offline tatap muka di kelas 
kini diwajibkan secara online termasuk dianataranya kegiatan Kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) di perguran tinggi.  Kebijakan “NEW 
NORMAL”  yang  sedang  diberlakukan  di  seluruh  lapisan 
masyarakat  menuntut  para  pihak untuk melakukan inovasi   
program kegiatan yang sudah terjadwal, salah satunya ialah 
Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan  Mahasiswa 
(Kuliah Kerja Nyata/KKN), agar disesuaikan dengan situasi dan 
kondisi New normal yang ada. 

Sejatinya, Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa akan diselenggarakan 
oleh Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M Universitas 
Islam Negeri Alauddin Makassar di desa-desa yang tersebar di 
kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan  dan  Barat 
selama  45  hari  dengan mobilisasi   mahasiswa   ke   lokasi   KKN. 

Namun Program pelaksanaan KKN harus dilaksanakan 
dengan d es i g a n b ar u y a kn i format KKN-DK  (Dari  Kampung)  
sebagai  al tern at if   solusi  yang  ditawarkan  dan  diterapkan  agar  
proses pelaksanaan  KKN  berjalan  sebagai  salah  satu  k e w a j i b a 
n    mahasiswa yang akan menyelesiakan perkuliahan. KKN-DK 
dimaksudkan agar tidak terjadi mobilisasi mahasiswa antar daerah, 
sehingga bentuk kegiatannya bersifat lokal Hal ini dilakukan sebagai 
tindakan preventif      penyebaranvirus Corona dan mengantisipasi 

ketidakpastian kondisi pada waktu yang akan datang. Kegiatan KKN-
DK Angkatan-65 mengusung tema Penerapan Moderasi Beragama 
Dalam Penanganan Dampak Covid-19 Dengan Pendekatan 'Abcd’ 
(Asset Based Community Development). 

Salah satu lokasi pelaksanaan KKN – DK oleh mahasiswa 
UIN Alaudin Makassar di Kabupaten Jeneponto. Seluruh peserta 
yang berjumlah 78 orang merupakan asli dari anak daerah wilayah 
setempat yang tersebar dalam 7 desa dan 5 kecamatan yakni 
Kecamatan Bangkala Barat desa Barana , Kecamatan Tamalatea 
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Desa Turatea, Kecamatan Binamu desa balang dan desa sapanang, 
Kecamatan Rumbia desa loka dan desa Jenetallasa dan Kecamatan 
Arungkeke desa Pallantikang.  

Kondisi topografi Kabupaten Jeneponto yang bervariasi dan  
memiliki permukaan yang berbeda-beda, terlihat pada bagian Utara 
terdiri dari dataran   tinggi   dan   bukit-bukit   yang membentang   dari   
Barat   ke   Timur. Pada bagian selatan meliputi wilayah- wilayah dataran 
rendah.  Kondisi tersebut membuat  wilayah masing-masing memiliki 
aset atau potensi yang bervariasi juga. Sehingga   hal tersebut perlu 
terungkap untuk memaksimalkan potensi secara maksimal oleh seluruh  
pihak. Kecamatan Arungkeke merupakan wilayah yang mewakili posisi 
dataran rendah, Kecamatan Rumbia merupakan  dataran   tinggi    dan  
Kecamatan Bangkala  Barat memiliki kondisi   yang unik karena 
memiliki  dataran rendah dan dataran tinggi.  
 

B. Gambaran Umum  
1. Kabupaten Jeneponto 
a. Profil Kabupaten Jeneponto 

 
Gambar 1.1 Peta Kabupaten Jeneponto 

Jeneponto adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi 
Sulawesi Selatan,   Indonesia. Terletak  di  selatan  bagian  sulawesi  
selatan  secara geografis. Kabupaten Jeneponto berbatasan dengan 
kabupaten Gowa di bagian utara, kemudian di bagian timur terdapat 
Kabupaten Bantaeng lalu Kabupaten Takalar ada disebelah Barat 
Jeneponto, dibawah jeneponto tepatnya di selatan terdapat laut 
Flores. Kabupaten Jeneponto memiliki wilayah dengan luas total 
749,79 km2 dan memilki 11 kecamatan. Jeneponto memiliki budaya 
sendiri yang berkembang didalamnya seiring berkembangnya tempat 
tesebut sehingga membangun peradaban yang menjunjung  tinggi 
tata krama. 
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b. Sejarah Singkat Kabupaten Jeneponto 
Pertama November 1863, adalah tahun berpisahnya antara 

Bangkala dan Binamu dengan Laikang. Ini membuktikan jiwa 
patriotisme Turatea melakukan perlawanan yang  sangat gigih 

terhadap pemerintah Kolonial Belanda. Tanggal 29 Mei 1929 adalah 

pengangkatan Raja Binamu (Mattekawang Dg Raja). Tahun itu mulai 
diangkat ‘Todo’ sebagai lembaga adat yang refresentatif mewakili 
masyarakat.  

Tanggal 1 Mei 1959, adalah berdasarkan Undang -undang 
No . 29 Tahun 1959 menetapkan terbentuknya Daerah Tingkat II 
di Sulawesi Selatan, dan terpisahnya Takalar dari Jeneponto. 
Sulawesi Selatan dan terpisahnya Takalar dari Jeneponto. Kedua 
Tanggal 1 Mei 1863, adalah waktu dimana Jeneponto menjalani 
masa-masa yang sangat penting yaitu dilantiknya Karaeng Binamu, 
yang diangkat secara demokratis oleh ‘Toddo Appaka’ sebagai 
lembaga representatif masyarakat Turatea. Mundurnya Karaeng 
Binamu dari tahta sebagi wujud perlawanan terhadap pemerintah 
kolonial Belanda. 

Lahirnya Undang Undang No. 29 Tahun 1959 Diangkatnya 
kembali raja Binamu setelah berhasil melawan penjajah Belanda. 
Kemudian tahun 1863, adalah tahun yang bersejarah   yaitu lahirnya 
Afdeling Negeri- negeri Turatea setelah diturunkan oleh pemerintah 
Belanda dan keluarnya Laikang sebagai konfederasi Binamu. Tanggal 
20 Mei 1946, adalah simbol patriotisme Raja Binamu (Mattewakkang 
Dg Raja) yang meletakkan jabatan sebagai raja yang melakukan 
perlawanan terhadap pemerintah Belanda . Dengan Demikian 
penetapan Hari Jadi Jeneponto yang disepakati oleh pakar pemerhati  
sejarah,  peneliti,  sesepuh  dan  tokoh  masyarakat  Jeneponto,  dari 
seminar Hari jadi Jeneponto yang berlangsung pada hari Rabu, 
tanggal 21 Agustus 2002 di Gedung Sipitangarri, dianggap sangat 
tepat, dan merupakan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 
c. Geografis Kabupaten Jeneponto  

Secara Gegrafis Kabupaten Jeneponto berlokasi di ujung 
selatan atau paling bawah  peta dari  wilayah  Propinsi  Sulawesi  
selatan  dan  merupakan daerah  pesisir  pantai  yang  terbentang 
sepanjang  ± 95 di bagian selatan. Terletak diantara 50 16’ 13” – 50 

39’ 35” Lintang Selatan dan 120 40’ 19” – 120 7’ 51” Bujur Timur. 

Kabupaten Jeneponto mempunyai luas wilayah seluas 74.979 ha  
atau 749,79  km2. Luas Wilayah  Kabupaten Jeneponto tersebut bila 
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dilihat dari jenis penggunaan  tanahnya,  maka  penggunaan  tanah  
yang  terluas  pertama  tahun  1999  adalah Tegalan/Kebun seluas 
35.488 ha atau 47,33%, terluas kedua adalah Sawah Panen Satu Kali 
seluas 12.418 ha atau16,56%, terluas ketiga adalah Hutan Negara 
seluas 9.950 ha atau 13,27%, sedangkan penggunaan tanah untuk 
Pekarangan seluas 1.320 ha atau 1,76% dan yang terendah adalah 

Ladang/ Huma seluas 31 ha atau 0,04%. 
1) Topografi 

Kondisi topografi Kabupaten Jeneponto pada umumnya 
memiliki permukaan yang berbeda-beda, terlihat pada bagian 
Utara terdiri dari dataran   tinggi   dan   bukit-bukit   yang 
membentang   dari   Barat   ke   Timur dengan ketinggian 500 
sampai dengan 1.400 meter diatas permukaan laut (mdpl) yang 
merupakan lereng pegunungan Gunung Baturape- Gunung 
Lompobattang. Dibagian tengah Kabupaten Jeneponto meliputi 
wilayah- wilayah dataran dengan ketinggian 100 sampai dengan 500 
meter diatas permukaan laut, dan bagian selatan meliputi wilayah- 
wilayah dataran rendah dan pesisir dengan ketinggian 0 sampai 
dengan 100 meter di atas permukan laut tepatnya berbatasan lautan 
flores. Lalu di bagian Selatan meliputi wilayah-wilayah dataran 
rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 150 meter di atas 
permukaan laut. 

2) Musim 
Keadaan musim di Kabupaten Jeneponto beriklim tropis 

basah dan kering (AW) yang memiliki 2 (dua) musim yakni musim 
hujan dan musim kemarau. Musim Hujan terjadi antara Bulan 
November sampai dengan Bulan April sedangkan musim kemarau 
terjadi antara Bulan Mei sampai dengan Bulan Oktober. 

3) Curah Hujan  
 Curah hujan di wilayah Kabupaten Jeneponto pada musim 
kemarau biasanya berlangsung lama dari bulan april hingga 
november sehingga rata-rata curah hujan bulanan hanya kurang 

dari 100 mm perbulan dan bulan  September  merupakan  bulan  

puncak  kekeringan.  Bulan  yang menjadi bulan musim hujan 
biasanya di kabupaten Jeneponto hanya dari bulan Desember 
hingga Maret dengan rata-rata curah hujannya lebih dari 180 mm 
per bulan dan bulan terbasah yaitu bulan Januari dengan curah 
hujan bulanan lebih dari 250 mm per bulan. Curah Hujan Tahunan 
Kabupaten Jeneponto berkisar antara 900-1.500 mm per tahun. 

Dengan jumlah harian antara 60-140 hari per tahun. 



5 

 

 
4) Iklim  

Berdasarkan klasifikasi iklim Koppen, wilayah Kabupaten 
Jeneponto beriklim tropis basah dan kering (Aw) dengan dua 
musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim 
kemarau di wilayah Kabupaten Jeneponto berlangsung cukup 
panjang yaitu pada periode April hingga November dengan rata-
rata curah hujan bulanan kurang dari 100 mm per bulan dan bulan 
terkering adalah bulan September. Sementara itu, musim hujan di 
wilayah         Kabupaten         Jeneponto berlangsung         cukup         
singkat         pada periode Desember hingga Maret dengan rata-
rata curah hujan bulanan lebih dari 180 mm per bulan dan bulan 
terbasah adalah bulan Januari dengan curah hujan bulanan lebih 
dari 250 mm per bulan. Curah hujan tahunan di wilayah 
Kabupaten Jeneponto berkisar antara 900–1.500 mm per tahun 

dengan jumlah hari hujan berkisar antara 60–140 hari hujan per 

tahun. Suhu udara di wilayah Kabupaten Jeneponto berkisar 
antara 21°–34°C dengan tingkat kelembapan nisbi ±76%. 

 
d. Visi Misi Kabupaten Jeneponto 

Visi:  
Jeneponto Smart 2023 Berdaya Saing, Maju, Religius & Berkelanjutan  

Misi: 
1. Mengakselerasi perbaikan Indeks Pembangunan Manusia 
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 
3. Mewujudkan peradaban birokrasi melalui tata kelola 

pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan 
transparan. 

4. Melaksanakan pengembangan wilayah dan pembangunan 
infrastruktur wilayah secara merata. 

5. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan 
sumber daya daerah  dan lingkungan hidup secara berkelanjutan 
dan investasi yang         berkeadilan. 

6. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efesien, 
produktif, transparan dan akuntabel. 

7. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan nilai-nilai 
budaya 

8. Menegakkan supremasi hukum, keamanan dan ketertiban 
 

(http://inspektorat.jenepontokab.go.id/visi) 
 

http://inspektorat.jenepontokab.go.id/visi
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e. Lambang Jeneponto 
 

 
Gambar 1.2   Lambang Kabupaten Jeneponto 

 
Filosofi tentang lambing Jeneponto yang penulis ketahui 

kurang lebih, Kuda Putih Melambangkan Keberanian, Kegagahan, 
dan Kesucian. Lambang daerah Kabupaten Jeneponto yang 
menggambarkan unsur-unsur historis, kultur, patriotik, sosialogis, dan 
ekonomi yang keseluruhanya merupakan bagian mutlak yang tidak 
terpisahkan dari NKRI. Terdiri atas lima bagian yang berbeda, yakni 
pohon lontar dan batang aksara berbentuk (T), kuda putih, globe tiga 
warna bersusun, daun lontar model pita yang bertuliskan Jeneponto 
dan model perisai. Maknanya, pohon lontar dan batang aksara 
berbentuk (T) adalah, pohon serba guna lambang kemakmuran. 
Batang sebagai bahan rumah, buahnya dimakan, airnya dapat 
dijadikan gula, daunya dibuat menjadi tikar dan lain-lain. Batangnya 
yang berbentuk huruf (aksara T) singkatan dari kata Turatea di mana 
rakyat Kabupaten Jeneponto lebih dikenal sebutan Turatea yang 
artinya orang dari atas. Huruf (T) ini terletak di atas pondasi yang 
kuat, yang warnanya hitam diartikan sebagai sesuatu yang kuat dan 
kukuh. 

Kuda putih, lambang kekuatan intelek, kuat, gagah, berani 
dalam keyakinan yang suci.Binatang serba guna ini erat 
hubungannya dengan segala segi dan perjuangan hidup manusia dan 
masyarakat baik dalam bidang sosial dan ekonomi. Dengan 
semangat menyala adalah kekuatan dan bersukma turun temurun 
dengan tanaga kuda yang bersemangat tinggi. Mari membangun 
umat manusia. 

Globe dengan tiga warna bersusun. Dengan tiga rangkain rantai 
(gelang) yang dipadu jadi satu. Globe berarti cita-cita yang tinggi 
bukan saja seluas samudra dahsyat atau setinggi Bawakaraeng,  tetapi  
seperkasa  bumi  sebulat  bola  dunia,  warnanya  merah,  hijau, 
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kuning, melukiskan kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap 
pemimpin. 

Warna  merah,  atau  kelahiran  bahwa  manusia  itu  
dilahirkan  dan  menjadi  anggota masyarakat. Sedangkan hijau pucuk 
harapan, bahwa manusia setelah dilahirkan menjadi kewajiban 
pemerintah untuk memberikan pendidikan agar menjadikan manusia 
sosial yang cakap dan bertanggung jawab. 

Sementara kuning (matang). Bahwa, manusia setelah lahir dan 
berpendidikan, perubahan ia dapat diandalkan sebagai anggota 
masyarakat yang sempurna. Dari ketiga pengertian warna lambang 
daerah Jeneponto, Ini menjadi cita-cita dan kewajiban pemerintah 
daerah Jeneponto. Daun lontar model pita yang bertuliskan 
Jeneponto, menggambarkan kebudayaan yang khas dan tinggi nilainya 
sejak dahulu kala. Sementara model perisai diartikan, sebagai 
pelindung dan pengaman atas terwujudnya pancasila di mana 
Kabupaten Jeneponto adalah bagian dari NKRI. Itulah makna yang 
terkandung dalam logo kabupaten Jeneponto karya Mustafa Djalle. 
(https://sulseltotravel.blogspot.com/2017/11/makna-logo-
kabupaten-jeneponto.html) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

https://sulseltotravel.blogspot.com/2017/11/makna-logo-kabupaten-jeneponto.html
https://sulseltotravel.blogspot.com/2017/11/makna-logo-kabupaten-jeneponto.html
https://sulseltotravel.blogspot.com/2017/11/makna-logo-kabupaten-jeneponto.html
https://sulseltotravel.blogspot.com/2017/11/makna-logo-kabupaten-jeneponto.html
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MUQADDIMAH DESA ARUNGKEKE PALLANTIKANG 
 

 
Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas Pendidikan 

Dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian. 
Masyarakat menggambarkan secara utuh fase-fase menuju 
pembelajaran sejati. Juga mendiskripsikan bagaimana proses belajar 
yang baik bagi seorang mahasiswa secara keseluruhan. Dari dalam ke 
luar, Dari hal yang kecil ke hal yang besar. 

Mahasiswa  KKN-DK  UIN  Alauddin  Makassar  Angkatan  

ke-65  di  desa Arungkeke Pallantikang, Kecamatan Arungkeke, 

Kabupaten Jeneponto beranggotakan 11 Orang dari 4 fakultas yang 
berbeda. Keempat fakultas tersebut adalah Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Sains dan Teknologi, dan 
Fakultas Syari’ah dan Hukum. Kegiatan KKN berlangsung selama 
kurang lebih 45 hari sejak keberangkatan 1 Maret 2021 sampai 14 Maret 
2021. 

KKN kami istilahkan sebagai sebuah pembelajaran di alam 
nyata, setelah kurang lebih 7 semester belajar di bangku kuliah KKN 
adalah belajar dari ruang-ruang kelas menuju ruang-ruang masyarakay. 
Mahasiswa dituntut untuk mampu menghadapi segala kondisi 
kehidupan yang dihadapi di lokasi KKN. Bagi kami, mahasiswa yang 
hebat adalah mahasiswa yang mampi menaklukkan alam, mahasiswa 
yang mampu memolehs dan mewarnai kehidupan masyarakat menjadi 
lebih indah. Buku mahasiswa yang memaksakan diri untuk bermanja-
manja di tengah kerasnya kehidupan yang dihadapi masyarakat di lokasi 
KKN. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
Desa Arungkeke Pallantikang terletak 33,5 Km dari Ibukota 

Kabupaten jeneponto dengan  luas wilayah 2,73 Km2. Secara 
geografis Desa Arungkeke Pallantikang terletak di Koordinat -
5.636845317722081. 21z dengan luas wilayaj 2,73 km2. Topografi dari 
desa Arungkeke Pallantikang adalah dataran rendah dengan ketinggian 
0-500 mdpl. Desa Arungkeke Pallantikang memiliki 3 musim 

diantaranya musim hujan, kemarau, dan musim pancaroba Desa 

Arungkeke Pallantikang merupakan salah satu desa yang ada di 
Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto. Desa Arungkeke 
Pallantikang terdiri dari 5 dusun. Yaitu Dusun Arungkeke, Dusun 
Parambu, Dusun Borontala, Dusun Rappo-rappo, Dusun Bontote’ne 
dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sebanyak 1751 jiwa. 
Mayoritas pendidikan Desa Loka sampai tingkat SD sampai SMA. 
Mata pencaharian Desa loka mayoritas berprofesi sebagai petani. 

 
B. Pemetaan Aset 

Desa Arungkeke Pallantikang merupakan salah satu daerah 
yang berada di Kabupaten Jeneponto. Desa Arungkeke Pallantikang 
memiliki potensi yang sangat besar salah satunya yaitu di bidang 
peternakan dan pertanian, selain didukung oleh letak wilayah yang 
cukup strategis dalam mengembangkan  atau  membangun potensi 
dalam bidang pertanian juga masyarakat desa Arungkeke  
Pallantikang   sangat kreatif dalam membangun aset yang berada 
diwilayah Desa Arungkeke Pallantikang. 
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Aset yang berada diwilayah desa Arungkeke Pallantikang 
dibuktikan dengan hasil panen pertanian berupa jenis buah, hasil 
panen yang cukup melimpah setiap tahunnya sangat membantu SDM 
di Desa Arungkeke Pallantikang. Jenis sayuran yang berada di Desa 
Arungkeke Pallantikang buah naga, srikaya, dll. 

 
C. Fokus dan Prioritas Program 

Pemerintah desa Arungkeke Pallantikang lebih berfokus 
kepada peningkatan SDM di wilayah desa Arungkeke Pallantikang. 
Pemerintah wilayah desa Arungkeke Pallantikang lebih 
mengharapkan kepada warga desa Arungkeke Pallantikang untuk 
lebih meningkatkan pengetahuan mengenai pentingnya SDM. Selain 
itu, pemerintah desa juga mengharapkan warga desa Arungkeke 
Pallantikang lebih meningkatkan kesadaran tentang pentingnya 
menjaga kebersihan lingkungan dan bagaimana meningkatkan 
kualitas ibadah. 

Kami  akan  berusaha  membantu  dalam mewujudkan  Desa  
yang  lebih  indah  dan kehidupan yang lebih makmur. Dalam hal  
ini kami  membangun potensi yangdimiliki  oleh masyarakat 
setempat dengan memberikan dedukasi berupa pemahaman dalam 
meningkatkan kebersihan dan pentingnya sholat berjamaah dan 
pembelajaran A-Qur’an. 

 
D. Tujuan dan Manfaat Program 
 Tujuan dan manfaat program pemerintah Desa Arungkeke 
Pallantikang yang dibantu oleh beberapa pihak yaitu masyarakat dan 
mahasiswa yang ber- KKN supaya Masyarakat Desa Arungkeke  
Pallantikang  lebih makmur  dan potensi  yang  masyarakat di Desa 
Arungkeke Pallantikang lebih berkembang baik dalam sektor 
pertanian, peternakan, dan Pendidikan. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM DESA  

A. Sejarah Singkat Desa 
Kata Arungkeke berasal dari nama Raja yang seorang 

bangsawan tinggi dari daerah bugis yaitu kerajaan Bone, lalu rakyat 
memutuskan kerajaan itu Namanya menjadi Arungkeke. Arung dalam 
bahassaa bugis adalah Penguasa/Raja. Di masa lalu, Arungkeke 
adalah daerah dimana islam pertama kali disebarkan dan terkenal 
sebagai Serambi Mekahnya Jeneponto. Arungkeke merupakan 
kerajaan eksis di Sulawesi Selatan pada abad ke-17. Arungkeke dari 
zaman dahulu tidak pernah diperintah oleh kerajaan-kerajaan besar 
manapun di Jeneponto tidak seperti Sidenre yang menjadi kerajaan 
bawahan. 

 
B. Letak Geografis 

Desa Arungkeke Pallantikang terletak 33,5 Km dari Ibukota 
Kabupaten jeneponto dengan  luas wilayah 2,73 Km2. Secara 
geografis Desa Arungkeke Pallantikang terletak di Koordinat -
5.636845317722081. 21z dengan luas wilayaj 2,73 km2. Topografi dari 
desa Arungkeke Pallantikang adalah dataran rendah dengan ketinggian 

0-500 mdpl. Desa Arungkeke Pallantikang merupakan salah satu 

desa yang ada di Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto. Desa 
Arungkeke Pallantikang terdiri dari 5 dusun. Yaitu Dusun Arungkeke, 
Dusun Parambu, Dusun Borontala, Dusun Rappo-rappo, Dusun 
Bontote’ne dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sebanyak 
1751 jiwa. Desa Arungkeke Pallantikang memiliki 3 musim diantaranya 
musim hujan, kemarau, dan musim pancaroba. 

 
C. Struktur Kependudukan 
a.    Kependudukan 

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar 
pembangunan sealigus bisa menjadi beban pembangunan  jumlah 
penduduk desa Arungkeke Pallantikan adalah 1.751 jiwa dengan 
jumlah kepala keluarga 476 kepala keluarga. 

 

Laki-laki Perempuan Total 
753 998 1751 

 
 
 



13 

 

b.   Penyebaran Jumlah Penduduk Sesuai Wilayah Dusun 
Penduduk desa Arungkeke Pallantikang tersebar di 5 dusun. 

Penduduk terbanyak terdapat pada dusun Arungkeke. 

 
No. 

 
Nama 
Dusun 

Jumlah Jiwa Kepala 
Keluarga Laki-laki Perempuan Total 

1
. 

Arungkeke 270 340 610 150 
2
. 

Parambu 98 120 218 78 
3
. 

Borongtala 154 160 314 86 
4
. 

Rappo-rappo 77 95 172 65 
5
. 

Bontote’ne 154 283 437 97 
 

c. Tingkat Pendidikan 
Tingkat  Pendidikan Masyarakat  Arungkeke Pallantikang  

tergolong tinggi  hal  ini terlihat pada Jumlah Masyarakat yang telah 
lulus sarjana yang tergolong Tinggi. Walaupun tingkat tidak tamat  
sekolah  masih tinggi.  Mayoritas Pendidikan  Masyarakat  

Arungkeke Pallantikang adalah Tingkat SD kemudian diikuti SMP, 

sarjana, SMA secara kuantitas dapat diihat pada tabel berikut. 

Tidak Tamat SD SD SMP SMA Sarjana 

430 18
7 

8
7 

1
1
4 

5
3  

d. Mata Pencaharian 
Mayoritas penduduk Arungkeke Pallantikang adalah bertani 

dan wirausaha. Hal ini tidak terlepas dari potensi  yang dimiliki 
masyarakat di desa Arungkeke Pallantikang yang memiliki lahan 
luas dan kondisi wilayahnya  yang strategis (cukup memungkinkan) 
dalam mendukung keahlian yang mereka miliki sehingga mereka 
memanfaatkannya sebagai lahan pertanian.  Selain  itu,  potensi  lain  
yang dimiliki  masyarakat  di  Kelurahan Balang adalah wirausaha. 
Wirausaha juga menjadi salah satu asset yang mereka miliki. 
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D. Sarana dan Prasarana 

Desa Arungkeke Pallantikang memiliki Infrastruktur fisik yang 
terdiri: Sekolah Dasar bejumlah 1, PIAUD berjumlah 2, SMP 
berjumlah 1, SMK berjumlah 1, SMA Negeri berjumlah 1, Puskedes 
berjumlah 1, Posyandu berjumlah 1, Lapangan berjumlah 3, Mesjid 
berjumlah 6, Musholla berjumlah 3, dan ada juga Kelompok tani. 
Adapun akses transportasi di desa Arungkeke Pallantikang ini cukup 
memungkinkan untuk di akses dengan baik meskipun terdapat sedikit 
kendala berupa beberapa persen jalanan rusak tapi hal tersebut tidak 
menjadi hambatan besar bagi para pengakses di jalan tersebut. 
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BAB III 
RINTISAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM 

A. Rintisan Kegiatan 
 
 

No. Fokus Permasalahan Prioritas Program 
dan Kegiatan 

Sasaran 

1. Pengembangan SDM Mengajar di TPA tiap 
dusun setiap hari 

Santri di 7 TPA 

2. Lingkungan Hidup Aksi Bersih: 
•   Ahad Bersih 
•   Jum’at Bersih 

Masjid dan 
Lingkungan desa 
Arungkeke 
Pallantikang 

3. Keagamaan GEMAS (Gema Anak 
Sholeh) 

Santri TPA 

4. Sarana dan Prasarana Pemasangan papan 
imam dusun 

Masyarakat. 

5. Kesehatan Senam setiap Jum’at 
dan Ahad 

Masyarakat. 

 
B. Pelaksanaan Program 

Kami melakukan rintisan program kerja dengan 
memfokuskan pada lima bidang diantaranya bidang pengembangan 
SDM, Lingkungan Hidup, Keagamaan, Sarana dan Prasarana, dan 
Kesehatan. 

 
Tabel 3.1 Bidang Pengembangan SDM 

Bidang Pengembangan SDM 
No. Kegiatan 01 

Nama Kegiatan Mengajar di TPA 
 
 
 
Tempat 
 
 
 
 

- TPA Darussalam 
Borongtala TPA 
Saroanging Borongtala 

- TPA Babul Jannah 
Rappo-rappo 

- TPA Arungkeke 
- TPA Bontote’ne 

- TPA Babussalam 
Parambu 
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Tujuan 

Untuk meningkatkan ilmu keagamaan 
anak,dan juga menyiapkan SDM sejak 
dini mula dari segi baca tulis Al-

Qur’an akan menjadi landasan moral, 

etika, spiritual yang kokoh 

Waktu Pelaksanaan Setiap Hari 
Sasaran Santri TPA di 5 dusun 
Deskripsi Kegiatan Kegiatan   di   lakukan   dengan   

mengajar mengaji setiap ba’da magrib 
di setiap masjid secara bergiliran. 

 
 
 Tabel 3.2 Bidang Lingkungan Hidup 

Bidang Lingkungan Hidup 
No. Kegiatan 02 

Nama Kegiatan Aksi Bersih (Ahad dan Jum’at Bersih) 

Tempat 
 

Lingkungan dan 
Masjid/Mushollah 

 
Tujuan 

Untuk meningkatkan kebersihan 
lingkungan dan masjid/ mushollah 
yang merupakan tempat beribadah. 

Waktu Pelaksanaan Ahad dan Jum’at 

Sasaran Lingkungan desa dan 
Masjid/Mushollah 

Deskripsi Kegiatan Kegiatan tersebut di lakukan setiap 
hari Ahad dan Jum’at yang dilakukan 
secara bergiliran di setiap masjid dan 
lingkungan dusun yang terdapat pada 
desa Arungkeke Pallantikang. 
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Tabel 3.3 Keagamaan 

Bidang Keagamaan 
No. Kegiatan 03 

Nama Kegiatan GEMAS (Gema Anak Sholeh) 

Tempat Masjid Babul Jannah Rappo-
Rappo 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Tujuan 

- Mencari keridhaan Allah SWT.  
- Melatih    mahasiswa/i    untuk 

mengembangkan potensi diri 
masyarakat 

- Mempererat tali silaturahmi antar 
umat islam dalam bermasyarakat. 

- Menyebarluaskan syi’ar Islam. 
- Menanamkan  ilmu  keislaman 

ditengah masyarakat. 
- Mengaplikasikan    ilmu    yang 

didapatkan di bangku perkuliahan 
Waktu Pelaksanaan 26-28 Maret 2021 

Sasaran Santri TPA 

Deskripsi Kegiatan Kegiatan tersebut di lakukan pada 
tanggal 26-28 Maret 2021 dengan 5 
item lomba yaitu adzan, hafalan surah 
pendek, PILDACIL, Tadarrus, dan 
Praktik Sholat. 
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Tabel 3.4 Bidang Sarana dan Prasarana  

Bidang Sarana dan Prasarana 
No. Kegiatan 04 

Nama Kegiatan Pemasangan Papan Imam Dusun 

Tempat 
 
 

Desa Arungkeke 
Pallantikang 

 
 
Tujuan 

Agar    masyarakat    dan    pengguna    
jalan mengetahui rumah Imam Dusun 

yang ada di Desa Arungkeke 

Pallantikang 
Waktu Pelaksanaan Selasa, 30 Maret 2021 

Sasaran Seluruh       Dusun       Desa 
Arungkeke Pallantikang 

Deskripsi Kegiatan Mahasiswa membuat papan Imam 
Dusun di Desa Arungkeke 
Pallantikang sebanyak 5 papan imam 
dusun. 

 
Tabel 3.5 Kesehatan 

Bidang Kesehatan 
No. Kegiatan 05 

Nama Kegiatan Senam 

Tempat 
 
 
 

Halaman      Kantor      Desa      

Arungkeke Pallantikang 

Tujuan Untuk tetap menjaga kesehatan 

Waktu Pelaksanaan Jum;at dan Ahad 

Sasaran Masyarakat Desa Arungkeke 
Pallantikang 

Deskripsi Kegiatan Kegiatan tersebut di lakukan di 
Halaman Kantor Desa, dengan 
mengumpulkan masyarakat Desa 
Arungkeke Pallantikang agar tetap 
menjaga kesehatan sekaligus 
bersilaturahmi dengan masyarakat 
setempat. 
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BAB IV  
DESKRIPSI HASIL PELAYANAN DAN 

 PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA ALAM 
A. Kerangka Pemecahan Masalah 

Mahasiswa  KKN-DK  Desa  Arungkeke  Pallantikang  
memilih  metode  SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, and 
Threats), untuk mempermudah menganalisis satu persatu 
permasalahan  yang  ada di Desa Arungkeke Pallantikang. Metode  
analisis SWOT merupakan suatu metode praktis yang digunakan 
untuk mencari tahu kekuatan, kelemahan, kesempatan, dari setiap 

permasalahan. Mahasiswa KKN-DK Desa Arungkeke Pallantikang 

memilih metode analisis SWOT karena metode tersebut berkaitan 
dengan ABCD seperti yang dijelaskan pada saat pembekalan.  

Adapun penjelasan permasalahan di desa Arungkeke 
Pallantikang dan melalui metode analisis SWOT KKN-DK Desa 
Arungkeke Pallantikang akan menguraikan secara rinci tentang desa 
Arungkeke Pallantikang, Kec. Arungkeke, Kab. Jeneponto. 

 
B.   

Matriks SWOT Bidang Pengembangan SDM 
Strengths Weakness Opportunities Threats 

Masyarakat  di  
desa Arungkeke 
Pallantikang   
sangat 
mendukung 
kegiatan yang 
dikaukan oleh 
Mahasiswa 
KKN-DK Yaitu 
mengajar di 
setiap TPA yang 
ada di desa 
Arungkeke 
Pallantikang 

Kekurangan     
Iqro’ dan Al-
qur’an di 
setiap TPA 
sehingga setia 
belajar 
mengaji, 
santri harus 
mengantri 
terlebih 
dahulu. 

Setiap   santri   
yang ada di desa 
Arungkeke 
Pallantikang 
merasa terbantu 
dengan kehadiran 
mahasiswa KKN-
DK dan semngat 
belajar mengaji 
mengai bertambah 
sehingga belajar 
yang efektif 
terlaksanalah 
proses 

Kurangnya     
tenaga 
pendidik di 
desa 
Arungkeke 
Pallantikang 
menyebabkan 
kurang proses 
pembelajarandi 
TPA 

Dari Matrik SWOT di atas, maka kami menyusun program kerja 
sebagai berikut: 
1. Mengajar di TPA  
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Matriks SWOT Bidang Lingkungan Hidup 
Strengths Weakness Opportunities Threats 

Masyarakat di 
desa Arungkeke 
Pallantikang 
sangat 
mendukung 
kegiaan yang 
dilakukan oleh 
mahasiswa KKN-
DK yaitu aksi 
bersih minggu dan 
jum’at bersih 

Kurangnya 
kesadaran dari 
masyaraka 
akan hidup 
bersih sehingga 
masjid dan 
lingkungan 
menjadi kurng 
bersih 

Setisp 
masyarakat yang 
ada di desa 
Arungkeke 
Pallantikang 
merasa terbantu 
dengan 
kehadiran 
mahasiswa 
KKN-DK dan 
semangat hidup 
masyarakat 
semakin 
meningkat 

Tidak 
tertatanya 
lingkungan 
dengan baik 
sehingga 
mahasiswa 
KKN-DK 
turut andil 
dalam 
penataan 
lingkungan 
tersebut 

Dari Matrik SWOT di atas, maka kami menyusun program kerja 
sebagai berikut: 

1. Minggu Bersih 
2. Jum’at Bersih 

 
A.  

Matriks SWOT Bidang Keagamaan 
Strengths Weakness Opportunities Threats 

Semangat anak-anak 
di desa Arungkeke 
Pallantikang 
sangatlah besar 
dalam bidang 
keagamaan karena 
masyarakat 
setempat masih 
menjunjung tinggi 
norma adat dan 
agama 

Santri dan 
santriwati 
terbilang 
banyak 
sedangakan 
guru mengaji 
yang ada masih 
kurang sentuh 
batin dari 
pengajar 

Dengan adanya 
mahasiswa KKN-
DK di desa 
Arungkeke 
Pallantikang, santri 
dan santriwati 
merasa sangat 
terbantu 

Santri dan 
santri dan 
satriwati 
yang 
masih 
sering 
tidak 
serius 
pada saat 
belajar 

Dari Matrik SWOT di atas, maka kami menyusun program kerja 
sebagai berikut: 
1. Gema Anak Soleh (GEMAS) 
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A.  

Matriks SWOT Bidang Sarana dan Prasarana 
Strengths Weakness Opportunities Threats 

Masyarakat di desa 
Arungkeke 
Pallantikang sangat 
mendudkung 
kegiatan yang 
dilakukan oleh 
mahasiswa KKN-
DK yaitu 
pemasangan papan 
imam dusun 

Tidak adanya 
papan imam 
dusun 
membuat 
masyarakat 
kesulitan ketika 
hendak 
berkunjung ke 
rumah imam 
dusun 

Setiap 
masyarakat yang 
ada di desa 
Arungkeke 
Pallantikang 
merasa terbantu 
dengan 
kehadiran 
mahasiswa 
KKN-DK 

Tidak 
tertatanya 
lingkungn a 
dengan baik 
sehingga 
mahasiswa 
KKN-DK 
turut andil 
dalam 
penataan 
lingkungan 
tersebut 

Dari Matrik SWOT di atas, maka kami menyusun program kerja 
sebagai berikut: 
1. Pemasangan papan Imam Dusun 

 
A.  

Matriks SWOT Bidang Kesehatan 

Strengths Weakness Opportunities Threats 

Masyarakat, Kader, 
dan anak-anak di 
Desa Arungkeke 
Pallantikang sangat 
antusias dengan 
kegiatan kesehatan 
yang dilakukan oleh 
mahasiswa KKN-
DK yaitu senam 
setiap Minggu dan 
Jum’at 

Kurangnya 
kesadaran 
masyarakat 
tentang 
hidup sehat 

Setiap masyarakat 
yang ada di Desa 
Arungkeke 
Pallantikang 
merasa terbantu 
dengan kehadiran 
mahasiswa KKN-
DK dan semangat 
hidup sehat 
masyarakat 
semakin 
meningkat 

Masyarakat 
Desa 
Arungkeke 
Pallantikan
g lebih 
mementing
kan bertani 
daripada 
kesehatan 

Dari Matrik SWOT di atas, maka kami menyusun program kerja 
sebagai berikut: 
1. Senam 
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B. Bentuk dan Hasil Kegiatan Pelayanan & Pengabdian 

Masyarakat 
Mahasiswa KKN-DK Desa Arungkeke Pallantikang memilih 

metode SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats), 
untuk mempermudah menganalisis satu persatu permasalahan yang 
ada di Desa Arungkeke Pallantikang. Metode analisis SWOT 
merupakan suatu metode praktis yang digunakan untuk mencari tahu 
kekuatan, kelemahan, kesempatan, dari setiap permasalahan. 

Mahasiswa KKN-DK Desa Arungkeke Pallantikang memilih 
metode analisis SWOT karena metode tersebut berkaitan dengan 
ABCD seperti yang dijelaskan pada saat pembekalan. Adapun 
penjelasan permasalahan di desa Arungkeke Pallantikang dan melalui 
metode analisis SWOT KKN-DK Desa Arungkeke Pallantikang akan 
menguraikan secara rinci tentang desa Arungkeke Pallantikang, Kec. 
Arungkeke, Kab. Jeneponto. 

 
 

Bidang Pengembangan SDM 

No. Kegiatan 01 

Nama Kegiatan Mengajar di TPA 

 
 
 
Tempat 

- TPA Darussalam 
Borongtala o  TPA 
Saroanging 
Borongtala 

- TPA Babul Jannah 
Rappo-rappo 

- TPA Arungkeke 
- TPA Bontote’ne 

- TPA Babussalam 
Parambu  

 
Tujuan 

Untuk meningkatkan ilmu 
keagamaan anak, dan juga 
menyiapkan SDM sejak dini 
mula dari segi baca tulis Al-
Qur’an akan menjadi landasan 
moral, etika, spiritual yang 
kokoh 

Waktu Pelaksanaan Setiap Hari 

Sasaran Santri TPA di 5 dusun 
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Deskripsi Kegiatan 

Kegiatan   di   lakukan   dengan   
mengajar mengaji setiap ba’da 
magrib di setiap masjid secara 
bergiliran. 

 
 

 
 

 
 

Bidang Lingkungan Hidup 

No. Kegiatan 02 

Nama Kegiatan Aksi Bersih (Ahad dan Jum’at Bersih) 
Tempat Lingkungan dan Masjid/Mushollah 
Tujuan Untuk meningkatkan kebersihan lingkungan 

dan masjid/ mushollah yang merupakan 
tempat beribadah. 

Waktu Pelaksanaan Ahad dan Jum’at 
Sasaran Lingkungan desa dan Masjid/Mushollah 
Deskripsi Kegiatan Kegiatan tersebut di lakukan setiap hari Ahad 

dan Jum’at yang dilakukan secara bergiliran di 
setiap masjid dan lingkungan dusun yang 
terdapat pada desa Arungkeke Pallantikang. 
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Bidang Sarana dan Prasarana 

No. Kegiatan 04 

Nama Kegiatan Pemasangan Papan Imam dusun 
 

Bidang Lingkungan Hidup 

No. Kegiatan 02 

Nama Kegiatan Aksi Bersih (Ahad dan Jum’at Bersih) 
Tempat Lingkungan dan Masjid/Mushollah 
Tujuan Untuk meningkatkan kebersihan lingkungan 

dan masjid/ mushollah yang merupakan 
tempat beribadah. 

Waktu Pelaksanaan Ahad dan Jum’at 
Sasaran Lingkungan desa dan Masjid/Mushollah 
Deskripsi Kegiatan Kegiatan tersebut di lakukan setiap hari Ahad 

dan Jum’at yang dilakukan secara bergiliran di 
setiap masjid dan lingkungan dusun yang 
terdapat pada desa Arungkeke Pallantikang. 

 
 

Tempat Desa Arungkeke Pallantikang 
Tujuan Agar    masyarakat    dan    pengguna    jalan 

mengetahui rumah Imam Dusun yang ada di 
Desa Arungkeke Pallantikang 

Waktu Pelaksanaan Selasa, 30 Maret 2021 
Sasaran Seluruh Dusun Arungkeke Pallantikang 
Deskripsi Kegiatan Mahasiswa membuat papan Imam Dusun di 

Desa Arungkeke Pallantikang 

 

 
Bidang Keagamaan 

No. Kegiatan 03 

Nama Kegiatan GEMAS (Gema Anak Sholeh) 
Tempat Masjid Babul Jannah Rappo-rappo 
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Tujuan 1.   Mencari keridhaan Allah SWT. 
2.   Melatih      mahasiswa/i      untuk 

mengembangkan     potensi     diri 
masyarakat 

3.   Mempererat tali silaturahmi antar 
umatislam dalam bermasyarakat. 

4.   Menyebarluaskan syi’ar Islam. 
5.   Menanamkan     ilmu     keislaman 

ditengah masyarakat. 
6.   Mengaplikasikan      ilmu      yang 

didapatkan di bangku perkuliahan 

Waktu Pelaksanaan 26-28 Maret 2021 
Sasaran Santri TPA 
Deskripsi Kegiatan Kegiatan tersebut di lakukan pada tanggal 

26-28 Maret 2021 dengan 5 item lomba yaitu 
adzan, hafalan surah pendek, PILDACIL, 
Tadarrus, dan Praktik Sholat. 
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Bidang Kesehatan 

No. Kegiatan 05 

Nama Kegiatan Senam 

Tempat Halaman      Kantor      Desa      Arungkeke 

Pallantikang 

Tujuan Untuk tetap menjaga kesehatan 

Waktu Pelaksanaan Jum’at dan Ahad 

Sasaran Masyarakat Desa Arungkeke Pallantikang 

Deskripsi Kegiatan Kegiatan tersebut di lakukan di Halaman 
Kantor Desa, dengan mengumpulkan 
masyarakat  Desa  Arungkeke  Pallantikang 
agar tetap menjaga kesehatan sekaligus 
bersilaturahmi dengan masyarakat setempat 
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C. Faktor-Faktor Hasil Pemecahan Masalah 
Hal-hal  yang  menunjang  keberhasilan kegiatan  yang 

dilakukan  oleh mahasiswa KKN-DK Universitas Islam Negeri 
(UIN) Alauddin Makassar Angkatan 65: 
1. Pemerintah setempat memberikan izin kepada Mahasiswa KKN-

DK untuk melakukan kegiatan di maraknya wabah Virus Covid-
19. 

2. Masyarakat setempat menerima kedatangan Mahasiswa KKN-DK. 
3. Adanya dukungan oleh bapak Kepala Desa serta para tokoh 

masyarakat setempat dalam kegiatan yang akan dilakukan oleh 
mahasiswa KKN-DK. 

4. Santri TPA serta tokoh pemuda ikut serta dalam pelaksanaan 
kegiatan. 

5. Semua  kegiatan  yang   dilakukan   mahasiswa  KKN-DK   
selalu  melakukan  proses perencanaan sebelum menjalankannya. 
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BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI 

A. Kesimpulan 
Kuliah Kerja Nyata Dari Kampung (KKN-DK) merupakan 

tempat bagi mahasiswa untuk belajar hidup di masyarakat. Dengan 
adanya KKN-DK ini, mahasiswa diharapkan dapat berperan dan 
berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Sebab, di dalam 
masyarakat bukan ilmu saja yang diterapkan tetapi bagaimana cara 
kita berbaur dengan masyarakat. 

Desa Arungkeke Pallantikang merupakan salah satu desa yang 
cukup dan terletak di  Kecamatan  Arungkeke,  Kabupaten  
Jeneponto.  .  Desa  Arungkeke  Pallantikang memiliki potensi yang 
sangat besar salah satunya yaitu di bidang peternakan dan pertanian, 
selain didukung oleh letak wilayah yang cukup strategis dalam 
mengembangkan atau membangun potensi dalam bidang pertanian 
juga masyarakat desa Arungkeke Pallantikang sangat kreatif dalam 
membangun aset yang berada diwilayah Desa Arungkeke Pallantikang 
Berdasarkan   uraian   pelaksanaan   program  kerja   KKN-DK   

Angkatan   65 Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 

2021 yang dilaksanakan di Desa Arungkeke Pallantikang, 
Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, mulai tanggal 4 
Maret-16 April 2021, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. KKN-DK  merupakan  bagian  dari  mata  kuliah,  dimana  

pelaksanaannya secara langsung di masyarakat. 
2. Sebelum  mahasiswa  KKN-DK  terjun  di  masyarakat,  perlu  

dilakukan observasi. 
3. Mahasiswa KKN-DK dituntut untuk dapat hidup bermasyarakat. 
4. Program kerja KKN-DK yang dilaksanakan sebagian besar dapat 

berjalan sebagaimana mestinya, walaupun ada penyesuaian waktu 
dengan kondisi dan situasi lingkungan masyarakat. 

5. Keberhasilan   program-program   kerja   KKN-DK   pada   
akhirnya   akan memberikan manfaat yang daling 
menguntungkan antara masyarakat dan mahasiswa. 

 
Peran masyarakat secara materi dan non materi sangat 

membantu keterlaksanaan KKN-DK. Dengan adanya sambutan 
masyarakat yang baik, membantu Mahasiswa KKN-DK belajar 
bersosialisasi dengan warga, belajar bersikap dan beradaptasi dengan 
orang lain sesuai dengan norma-norma yang berlaku. 
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B. Rekomendasi 

Diharapkan dengan adanya Mahasiswa KKN-DK di Desa 
Arungkeke Pallantikang, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten 
Jeneponto dapat terjalin kerjasama yang berkelanjutan serta masyarakat 
dapat memberikan koordinasi yang erat dengan mahasiswa KKN-
DK sehingga tercipta suatu sinergisitas program yang saling 
menguntungkan. Mahasiswa diharapkan dapat mengamalkan hal-hal 
positif yang telah didapatkan pada saat KKN-DK di Desa Arungkeke 
Pallantikang, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto. 
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TESTIMONI 
 

1. Pemerintah Setempat 
“Kedatangan mahasiswa KKN-DK di desa Arungkeke Pallantikang 
adalah cukup membantu. Semua program kerja yang dilaksanakan sangat 
bermanfaat seperti program kerja segi kebersihan dan keagamaan. Menurut 
pemerintah setempat, kehadiran mahasiswa KKN sangat membantu 
walaupun hanya dalam waktu singkat. Kesan dan pesan pemerintah setempat 
untuk KKN-DK UINAM adalah kegiatan yang dilakukan pada saat 
KKN sebaiknya juga dilakukan pada saat kembali ke kampung masing-
masing”. 

 

   
 
 

2. Tokoh Masyarakat 
“Saya merasa sangat senang dan bangga atas kehadiran mahasiswa KKN 
UIN, dan untuk program kerja yang telah dilakukan KKN UIN di desa 
kami alhamdulillah berjalan dengan lancar mulai dari awal sampai akhir. 
Dan pesan dan kesan untuk mahasiswa UIN semoga ilmu yang didapatkan 
disini bias bermanfaat untuk kedepannya” 
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3. Masyarakat 
“Alhamdulillah baik dan lancar, program kerjanya juga terlaksana dengan 
baik, baik itu kegiatan di kantor ataupun yang di masyarakat. 
Mahasiswanya juga baik kepada masyarakat”. 

 

 
 
 

4. Mahasiswa KKN (Perempuan) 
“Arungkeke Pallantikang adalah desa yang sangat indah dan memiliki 

laut/empang yang luas.  Masyarakatnya ramah  dalam  menyambut 

kedatangan kami.  Pekerjaan warga  adalah Bertani, nelayan, dll. Di desa 
Arungkeke Pallantikang banyak sekali pepohonan rindang dan udaranya 
juga sejuk dan segar. Mahasiswa KKN datang ke desa Arungkeke 
Pallantikang tidak dengan tangan kosong, tetapi datang untuk melakukan 
pengabdian melalui program kerja, seperti program keagamaan, kebersihan, 
kesehatan, dll.”. 
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5. Mahasiswa KKN (Laki-Laki) 

“Kami ber KKN di kabupaten Jeneponto khususnya di Desa 
Arungkeke Pallantikang. Selama ber KKN disini,kami disambut dengan 
baik. Setiap kami berkegiatan, warga desa Arungkeke Pallantikang 
alhamdulillah membantu dengan baik dan merespon dengan baik. Selama 
berkegiatan disini ada beberapa kegiatan yang berjalan dengan lancar 
seperti kegiatan GEMAS (Gema Anak Sholeh) kenapa berjalan dengan 
lancar, karena adanya bantuan atau support dari masyarakat dan tokoh 
masyarakat di desa Arungkeke Pallantikang.  Kami  dari mahasiswa  
KKN-DK  UIN  Alauddin  Makassar  mengucapkan banuak 
terimakasih karena masyarakat sangat mensupport dengan baik, terutama 
kepada bapak kepala desa, kepala dusun, imam dusun, imam masjid, dan 
tokoh masyarakat”. 
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MUQADDIMAH DESA JENETALLASA 

 
Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas pendidikan 

dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian 
masyarakat menggambarkan secara utuh fase-fase menuju 
pembelajaran sejati. Dan juga mendeskripsikan bagaimana proses 
belaar yang baik bagi seorang Mahasiswa secara keseluruhan. Dari 
dalam keluar, dari hal yang kecil ke hal yang besar. 

Mahasiswa KKN-DK Universitas Islam Negeri (UIN) 

Alauddin Makassar Angkatan  ke-65  Kecematan  Rumbia  yaitu  

Desa  Jenetallasa,  Kecamatan  Rumbia Kabupaten Jeneponto 
berjumlah 11 Mahasiswa dari berbagai jurusan dan fakultas, yakni 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakustas Syariah dan Hukum, 
Fakultas Tarbiah dan Keguruan, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan 
Politik. 

Pelaksanaan   KKN-DK   Universitas   Islam   Negeri   
(UIN) Alauddin Makassar Angkatan ke-65 Tahun 2021 berlangsung 
selama 45 hari yang berlokasi di Desa Jenetallasa Kecematan Rumbia 
Kabupaten Jeneponto, pemberangkatan KKN-DK dilaksanakan 

pada Hari Kamis, 04      Maret      2021.      Dengan      didampingi      

oleh      Dr.Risnah S.KM.,S.Kep.,N.,M.Kes selaku Dosen 
Pembimbing dan Asniati SE.MM selaku Badan Pelaksana. 

KKN-DK kami istilahkan sebagai sebuah pembelajaran di 

alam nyata, setelah kurag lebih 7 semester dibangku perkuliahan. 

KKN-DK adalah belajar dari ruang-ruang kelas menuju ruang-ruang 
masyarakat. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
Kuliah Kerja Nyata-Dari Kampung (KKN-DK) merupakan 

bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat di kampung masing-
masing yang bersifat khusus, karena dalam KKN- DK  darma  
pendidikan  dan  pengajaran,  penelitian  serta  pengabdian  kepada 
masyarakat dipadukan kedalamnya dan melibatkan sejumlah staf 
pengajar ditambah unsur masyarakat. KKN-DK merupakan suatu 
kegiatan perkuliahan intrakulikuler dalam bentuk pengabdian kepada 
masyarakat yang dilakukan mahasiswa secara interdisipliner dan lintas 
sektoral. Kegiatan ini ditujukan untuk mengembangkan kepekaan rasa 

dan kognisi mahasiswa serta membantu proses  pembangunan. 

Mahasiswa  sebagai  director of change diharapkan mampu membawa 
perubaahan masyarakat ke arah yang lebih baik melalui proses 
penganalisaan masalah dalam struktur masyarakat hingga penentuan 
solusi terbaik dalam memecahkannya.  

Kuliah Kerja Nyata-Dari Kampung (KKN-DK) dilaksanakan 
secara melembaga dan terstruktur  sebagai  bagian  dari  ruang  kelas  
ke  ruang  masyarakat.  Mahasiswa  memiliki sekaligus memikul beban 
moral yang amat besar sebagai bagian dari subjek perubahan sosial 
masyarakat yang berfungsi dalam melakukan berbagai aktivitas sosial 
kemasyarakatan yang pada akhirnya diharapkan mampu melakukan 
berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat ke arah yang lebih baik. 
Sudah menjadi nilai logis yang harus diemban Universitas Islam 
Negeri (UIN) Alauddin Makassar sebagai Perguruan Tinggi Islam 
Negeri terbaik.  

Kuliah   Kerja   Nyata-Dari   Kampung   (KKN-DK)   ini   
mengharuskan   mahasiswa berinteraksi dengan orang lain, terutama 
masyarakat di desa tempat tinggal masing-masing. Kemampuan 
seseorang untuk dapat berinteraksi dengan orang lain ini sering disebut 
dengan keterampilan sosial. Keterampilan sosial adalah sebuah 
keterampilan yang dapat dipelajari, banyak aspek yang dapat 
mempengaruhi keterampilan sosial seseorang terutama aspek keluarga 
di lingkungan. 
Kuliah Kerja Nyata-Dari Kampung (KKN-DK) merupakan salah satu 
rangkaian kegiatan akademik kemahasiswaan bagi mahasiswa Program 
Pendidikan Strata Satu (S1) yang berada pada tingkatan perguruan tinggi 
yang dikenal dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dimana pelaksanaan 
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KKN-DK ini merupakan wujud konkret dari pelaksanaan dan 
pengaplikasian Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut. 

KKN-DK (Kuliah Kerja Nyata-Dari Kampung) UIN 
Alauddin Makassar Angkatan ke-65 hadir sebagai salah satu bentuk 
kontribusi dalam rangka mengatasi wabah virus Cov-19 yang dilakukan 
di daerah tempat tinggal masing-masing.Dimana KKN-DK kali ini 
menggunakan pendekatan Asset Based Community-driven Development 
(ABCD) dengan mengembangkan aset-aset dan  potensi yang dimiliki 
masyarakat.Meskipun pelaksanaannya menghadapi banyak kekurangan 
dan kelemahan dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengembangannya 
karena masih dalam masa pandemi, namun dari situlah diperlukan suatu 
pemikiran untuk mengikuti perkembangan yang semakin dinamis dan 
untuk peningkatan sumber daya manusia, baik bagi mahasiswa maupun 
bagi masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya 
manusia.  Mahasiswa juga dalam KKN-DK kali ini diajak beradaptasi 
langsung dengan kondisi New Normal yang jauh berbeda dengan 
kondisi normal sebelumnya sehingga dibutuhkan kemampuan untuk 
beradaptasi dengan kebiasaan baru. Adapun tahapan dalam proses 
KKN New Normal ini adalah melakukan identifikasi masalah yang ada 
di lokasi desa yang ditempati tanpa mengadakan perkumpulan dengan 
melibatkan banyak orang, hanya melakukan kunjungan dan sharing 
session dengan beberapa tokoh masyarakat. Kemudian, berdasarkan 
kompetensi keilmuan ataupun keahlian yang dikuasai dengan   modal   
observasi dan   wawancara,   permasalahan   tersebut   dicarikan   
alternatif pemecahan   masalah.KKN- DK   (Kuliah   Kerja   Nyata-
Dari   Kampung)   UIN   Alauddin Makassar Angkatan ke-65 
dilaksanakan selama 45 hari, mulai tanggal 3Maret 2021 – 16 April 
2021. 
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B. Pemetaan Aset 
Aset dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Desa 

Jenetallasa yaitu lahan pertanian (perkebunan) dan perdagangan. 
1. Analisis temuan aset (Identifyng Assets) 
a. Keahlian Individual (Human Capital) 

Keterampilan yang dimiliki di Desa Jenetallasa adalah berkebun 
dan berdagang. Hal ini tidak terlepas dari potensi yang dimiliki 
masyarakat di Desa Jenetallasa yang memiliki lahan luas dan kondisi 
tanah yang kaya akan air. Selain itu, sebagian masyarakat Desa 
Jenetallasa juga merupakan pedagang yang menjualkan hasil panennya 
ke pasar-pasar terdekat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Infrastruktur Fisik (Physical Capital) 
Desa Jenetallasa memiliki Infrastruktur fisik yang terdiri dari: 1 

Puskesmas, 5 Mesjid, 2 Mushollah, 5 TK (Taman Kanak-Kanak), 4 
SD (Sekolah Dasar), 1 MTs (Madrasah Tsanawiah), 1 SMP (Sekolah 
Menengah Pertama) dan 1 MA (Madrasah Aliyah). Adapun akses 
transfortasi cukup memungkinkan meski pun ada sedikit jalan yang 
rusak tetapi tidak membuat para pelajar atau masyarakat setempat 
putus semangat. 
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c.  Sumber Daya Alam (Natural Capital) 
Adapun Sumber Daya Alam yang mendominasi di Desa 

Jenetallasa adalah berkebun. Masyarakat Desa Jenetallasa pada 
umumnya adalah petani kebun seperti: wortel, kentang, kolu, 
bawang merah, daun bawang, labu siang dan kopi. 

 
d.  Budaya (Curtural Capital) 

Budaya yang   kental di terapkan pada Masyarakat Desa 
Jenetallasa adalah siri’ na pace (empati). Mereka sangat menjunjung 
tinggi budaya empati tersebut. Selain itu, sikap gotong royong mereka 
yang masih terjaga dengan baik. Dengan nilai budaya tersebut 
menjadikan potensi untuk membangun masyarakat secara sosial yang 
sangat besar.  

Siri’dipergunakan oleh orang-orang di Desa Jenetallasa jika ada 
anak gadis berboncengan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya 
masyarakat setempat langsung menegurnya (melarang keras). Selain 
itu, siri’ juga dipakai untuk membela kehormatan terhadap orang-
orang yang mau menghina  atau  merendahkan  harga  dirinya,  
keluarganya  maupun  kerabatnya,  sedangkan falsafah pacce dipakai 
untuk membantu sesama anggota masyarakat yang berada dalam 
kesusahan atau mengalami penderitaan. 
e.  Agama (Relegius Capital) 

Masyarakat Desa Jenetallasa mayoritas agama islam, 
tetapi masih kurang pengetahuan tentang agama dan kurangnya 
tenaga pengajar  (guru santri). Selain itu, TKA/TPA Desa 
Jenetallasa belum memiliki nomor unit dari BKPRMI. 
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C. Fokus dan Prioritas Program 
Berdasarkan hasil identifikasi aset Desa Jenetallasa, yang 

dilakukan oleh   mahasiswa KKN-DK Angkatan 65 Desa Jenetallasa. 
Maka kami menyusun fokus atau prioritas program tersebut antara 
lain: 

 
No Fokus Permasalahan Prioritas Program 

 
1. 

 
Bidang Pendidikan 

Lapak Baca 
Kelas Kreatifitas 
Belajar Sambil Bermain 

2. Bidang Keagamaan Mengajar TKA/TPA 
Festival Anak Sholeh 

3. Bidang Kesehatan Senam 
Sosialisasi Imunisasi 

4. Bidang Lingkungan Hidup Sosialisasi dan Aksi 
Bersih 
Penataan Lingkungan 5. Bidang Humas Sosialisasi             
Pencegahan Stunting 

 
D. Tujuan dan Manfaat Program 

Tujuan dan manfaat program yang akan kami jalankan ialah 
untuk mengembangkan aset  atau  potensi  yang  sudah  ada  di   
Desa  Jenetallasa,  terkhusus  pada  pendidikan, keagaamaan, 
kesehatan, lingkungan hidup, keolahragaan beserta humas. 
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BAB II   
GAMBARAN UMUM DESA 

A. Sejarah Singkat Desa 

 

 
 

Apa yang terlintas difikiran kita ketika mendengar kata 
Jeneponto, gersang? Iya, kata kegersangan telah melekat kuat 
dengan kabupaten Jeneponto. Namun di balik kegersangan itu,  
terdapat  desa  dengan  pesona  keindahan  yang  mampu  
memanjakan  mata  dengan keindahan lereng yang berjajar, 
memanjakan telinga dengan suara kicau burung pengantar dan 
pembuka tidur serta memanjakan badan dengan kesejukannya. iya, 
desa itu adalah desa Jenetallasa. Berjarak sekitar 45 kilo meter dari 
Bontosunggu-pusat kota kabupaten Jeneponto, terletak sebuah desa 
bernama Jenetallasa. Desa Jenetallasa adalah sebuah desa yang 
terletak di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, Provinsi 
Sulawesi Selatan. Desa Jenetallasa merupakan  salah-satu  dari 12  
desa  di  wilayah  kecamatan  Rumbia.  Desa  Jenetallasa  juga 
merupakan salah-satu desa penyangga pangan yang dimiliki sulawesi 
selatan khususnya kabupaten Jeneponto. 

Jenetallasa, secara bahasa terdiri dari dua suku kata bahasa 

Makassar; Je’ne yang berarti Air, dan Tallasa yang berarti hidup. 
Penamaan desa Jenetallasa sesuai dengan kondisi desa yang terdapat 
ribuan mata air, sehingga desa tersebut layak disebut sebagai desa 
seribu mata air yang menjadi sumber kehidupan sehari-hari, baik itu 
untuk keperluan rumah tangga sampai digunakan untuk mengairi 
lahan pertanian. 
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Desa Jenetallasa masuk secara administrasi di kecamatan 
Rumbia setelah pemekaran kecamatan   Rumbia   pada   tahun   
1997   (tutur   bapak   kepala   desa   Jenetallasa).   Dengan 
disebutkannya di atas bahwa desa Jenetallasa adalah desa dengan 
seribu mata air yang ditunjang dengan  kegigihan  masyarakatnya  
dalam  bekerja  menjadikan  desa  Jenetallasa  sebagai  desa penghasil 
sayur-sayuran terbesar di Kabupaten Jeneponto. 

Tentunya  untuk  membangun  suatu  wilayah  baik  
negara,  provinsi,  kabupaten, kecamatan ataupun desa, maka perlu 
kiranya ada visi dan misi sebagai pandangan kedepan dalam 
membangun suatu wilayah. Adapun visi dan misi desa Jenetallasa 
yaitu : 

VISI :  
“TERWUJUDNYA DESA JENETALLASA YANG MANDIRI 
TRANSPARAN DALAM PENGELOLAAN POTENSI DESA, 
BERDAYA SAING DAN BERMARTABAT. 

MISI: 

1. Penerapan Syariah dalam sendi kehidupan masyarakat 
2. Inovasi daya saing petani 

3. Kepedulian terhadap lingkungan dan sumber daya manusia 
4. Maksimalisasi pelayanan dan komitmen pemerintahan yang baik 
5. Membangkitkan semnagat gotong royong da pengembangan seni 

budaya melalui organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. 
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B. Letak Geografis 

 
“Negeri ini adalah lukisan cakrawala, yang terbentang luas membawa 
manusia bangun dengan gemuruh teduh embun dan mengantar sang surya terbit 
ke puncaknya, setiap jengkal negeri ini adalah pesona”. -Kepala Desa 
Jenetallasa- 

Menengok ke utara dataran tinggi Kabupaten Jeneponto, 
Sulawesi Selatan, terdapat sebuah desa bernama Jenetallasa. 
Memasuki desa ini, kita serasa sedang berada pada cerita fiksi  
kehidupan  yang  hidang.  Terasering  pertanian  dan  perkebunannya  
di  sekat  oleh tumpukan bebatuan andesit yang tersusun rapi. Berada 
di daerah dataran tinggi tentunya memiliki iklim dan pemandangan 
alam yang berbeda dengan daerah dataran rendah, Hawa dingin yang 
menusuk serta bentang alam yang indah di sela-sela perkebunan kopi 
arabica dan sayuran yang menghijau. Iya itu adalah desa Jenetallasa, 

desa yang berada di ketinggian 600-700 meter di atas permukaan 

laut (MDPL) dengan total luas wilayah 7,5 kilometer persegi, yang 
dilengkapi ribuan mata air yang juga menjadikan beberapa tanaman 
jenis holtikultura tumbuh subur di desa Jenetallasa ini. Tanaman 
holtikultura tersebut, merupakan komoditas utama para petani ; 
seperti bawang merah, kentang, wortel, kol dan cabai. Adapun 
jarak tempuh dari pusat kota Jeneponto ke desa Jenetallasa kurang 
lebih 45 kilometer dengan kondisi jalan bebatuan ketika telah 
memasuki wilayah desa Jenetallasa. 

Secara administrasi wilayah Desa Jenetallasa terbagi ke dalam 
5 Dusun, yakni: Dusun Parangtallasa,  Dusun  Pattallassang,  Dusun  
Kacicci,  Dusun  Panakkukang  dan  Dusun Bontomasugi. 
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C. Struktur Penduduk 
Desa Jenetallasa termasuk desa dengan pertumbuhan 

penduduk yang bisa dikata terbilang pesat, hal ini dapat dilihat dari 
jumlah penduduk yang setiap tahunnya meningkat. Tercatat  sampai  
tahun  2021,  total  penduduk     mencapai  2.094  jiwa,  yang  
diantaranya penduduk laki-laki berjumlah 1.006 jiwa dan penduduk 
perempuan berjumlah 1.088 jiwa. Adapun jumlah rumah yang ada di 

Desa Jenetallasa sebanyak 491 rumah yang tergabung dalam 5 dusun. 

Penduduk desa Jenetallasa mayoritas beragama Islam seperti desa 
pada umumnya di Kabupaten Jeneponto. 

Secara kelembagaan,  desa Jenetallasa memiliki  lembaga  
kepemudaan  dan  beberapa lembaga lainnya. Hal ini mampu dilihat 
dengan keberadaan Karang Taruna, Remaja masjid di setiap dusun 
serta beberapa lembaga lainnya. Pekerjaan masyarakat pada suatu 
wilayah tergantung pada peluang kerja yang ada di wilayah tersebut. 
Penduduk desa Jenetallasa sebagian besar berprofesi di bidang 
pertanian dan  perkuebunan.  Hal  ini  mampu  dilihat  dengan  
keseharian  aktifitas  penduduk  desa Jenetallasa  yang  tiap  pagi, 
siang,  sore  serta  sesekali  di  malam  hari  beraktifitas  di  kebun 
menumbuhkan dan merawat tanaman. Hal ini juga tidak lepas dari 
kondisi geografis desa Jenetallasa yang sangat memungkinkan untuk 
bercocok tanam. Sebagaimana yang dikatakan bapak kepala desa 
Jenetallasa Basir Suaming pada bincang-bincang sore di tepi lereng 
dengan candaan yang mengandung makna sangat dalam “Jangankan di 
tanah, di batupun tanaman bisa tumbuh”. Ini membuktikan bahwa desa 
Jenetallasa dengan iklimnya mampu menopang dan mendukung 
penduduknya bergerak di bidang pertanian dan perkebunan. 

 
D. Sarana dan Prasarana 

Desa Jenetallasa memiliki Infrastruktur fisik yang terdiri dari : 
1 Puskesmas, 5 Mesjid, 2  Mushollah,  5  TK  (Taman  Kanak-
Kanak),  4  SD  (Sekolah  Dasar),  1  MTs  (Madrasah Tsanawiah), 1 
SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan 1 MA (Madrasah Aliyah). 
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BAB III 
RINTISAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM 

A.   Rintisan Kegiatan 
 

 
NO 

 
FOKUS 

PERMLAHAASAN 

PRIORITAS 
PROGRAM DAN 

KEGIATAN 

 
SASARAN 

   
1. 

 
Bidang Pendidikan 

Lapak Baca TK 

Kelas Kreativitas PIAUD 

Belajar Sambil SD 
Bermain  

 
2. 

 
Bidang Keagamaan 

Mengajar di Santri 
TK/TPA 
Festival Anak 
Sholeh 

 
3. 

 
Bidang Kesehatan 

Senam Ibu-ibu PKK 
Sosialisasi Imunisasi Balita dan 
 Anak-anak 

 
4. 

 Sosialisasi dan Aksi 
Bersih Penataan 
Lingkungan 

Seluruh Kepala 
Bidang Lingkungan Dusun dan 
Hidup Masyarakat 

 Setempat 

5 Bidang Humas Sosialisasi Seluruh 
Pencegahan Stunting Masyarakat 

Desa 

 Jenetallasa 
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B. Pelaksanaan Program 
Mahasiswa  KKN-DK  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  

Alauddin  Makassar  yang memilih  lokasi  Desa  Jenetallasa  
melakukan  rintisan  program  kerja  dengan  memfokuskan pada 
enam  bidang diantaranya bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, 
lingkungan hidup, dan humas. 

Tabel 1.1  
Bidang Pendidikan 

 

Bidang Pendidikan 
Nama Kegiatan Lapak Baca, Kelas Kreativitas dan 

Belajar Sambil 
Bermain Tempat Semua Dusun yang Ada di Desa 
Jenetallasa  

Tujuan 

Menciptakan dunia pendidikan yang asik 
dan tidak membosankan   sehingga   
mampu   meningkatkan daya tarik anak-
anak dalam melaksanakan pendidikan 
formal maupun non formal. 

Waktu Pelaksanaan Senin-Jumat 
Sasaran TK, PIAUD dan SD 

 

 
Deskripsi Kegiatan 

Kegiatan   dibidang   pendidikan   ini   
dilakukan dengan  mengunjungi  tempat-
tempat  bermain anak-anak di setiap 
dusun yang ada di Desa Jenetallasa.  
Proses  belajar  mengajarnya  dipisah 
menjadi tiga kelompok yaitu TK, 
PIAUD dan SD. 
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Tabel 1.2  
Bidang Keagamaan 

Bidang Keagamaan 
Nama Kegiatan Mengajar di TK/TPA dan Festival Anak 

Sholeh Tempat Masjid    Dusun    Parangtallasa,    Mesjid    
Dusun Panakkukang, Mesjid Dusun 
Kacicci, Mesjid Dusun Pattallassang, 
Mesjid Dusun Bontomasugi. 

Tujuan Menciptakan    anak-anak    yang    
agamawis    agar 
mampu  menjaga  harkat  dan  martabat  
keluarga 
maupun nama baik desa. 

Waktu Pelaksanaan Senin-Minggu 

Sasaran Santri TKA/TPA 
Deskripsi Kegiatan Kegiatan  mengajar  TKA/TPA  

dilakukan  dengan memperkenalkan hujuf 
hijahiyah dalam hal ini iqra dan Al-Qur’an, 
kegiatan ini dilakukan setiap malam 
dengan  membagi  Mahasiswa  KKN-DK  
ke  setiap dusun yang di Desa Jenetallasa. 
Kemudian Kegiatan Festival  Anak 
Sholeh dilakukan  pada hari Senin- 
Selasa yang dihadiri oleh Pembina 
TKA/TPA serta santri.  

Tabel 1.3  
Bidang Kesehatan 

Bidang Kesehatan 
Nama Kegiatan Senam dan Sosialisasi Imunisasi 
Tempat Kantor Desa Jenetallasa dan Posyandu 
Tujuan Meningkatkan    tingkat    kekebalan    

tubuh    dan penyakit cambak bagi balita 

Waktu Pelaksanaan Setiap Jumat sore dan Senin Pagi 
Sasaran Ibu-ibu PKK dan Balita dan Anak-anak 
Deskripsi Kegiatan Kegiatan  senam  di  lakukan  setiap  

jumat  sore 
bersama    ibu-ibu    PKK    kemudian    
sosialisasi 
imunisasi  di  lakukan  di  setiap  rumah  
warga  dan setelah itu diarahkan untuk ke 
posyandu. 
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Tabel 1.4 
Bidang Lingkungan Hidup 

Bidang Lingkungan Hidup 
Nama Kegiatan Sosialisasi dan Aksi Bersih Penataan 

Lingkungan 
Tempat Setiap dusun yang ada di Desa Jenetallasa 

 
Tujuan 

Menciptakan     masyarakat     yang     sadar     
akan pentingnya merawat lingkungan, 
sehingga mampu menjaga dan melestarikan 
keasrian desa. 

Waktu 
Pelaksanaan 

Jumat Pagi 
Sasaran Masyarakat 
Deskripsi 
Kegiatan 

Sosialisasi dan Aksi  Bersih Penataan 
Lingkungan dilakukan   disetiap   dusun   
dengan   pemasangan poster jenis-jenis 
sampah dan waktu yang dibutuhkan untuk 
terurai dengan tanah. 

 
Tabel 1.5 

Bidang Humas 

Bidang Lingkungan Hidup 
Nama Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Stunting 

Tempat Setiap rumah 

 
Tujuan 

Mencegah terjadinya penyakit stunting pada 
anak akibat  kekurangan  gizi,Kronis, 
terutama  pada 1000 hari pertama 
kehidupan (HPK)   yang bias berdampak 
buruk pada masa depan anak 

Waktu 
Pelaksanaan 

Setiap hari sabtu 

Sasaran Seluruh masyarakat Desa Jenetallasa 
Deskripsi 
Kegiatan 

Sosialisasi pencegahan stunting dilakukan 
disetiap 
rumah yang ada di Desa Jenetallasa 
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BAB IV  
DESKRIPSI HASIL PELAYANAN DAN 

PEMBERDAYAANDESA 
A. Kerangka Pemecahan Masalah 

Mahasiswa KKN-DK Desa Jenetallasa memilih metode 
analisis SWOT   (Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats). 
untuk mempermudah menganalisis satu persatu permasalahan yang 
ada di Desa Jenetallasa. Metode analisis SWOT merupakan suatu 
metode praktis yang digunakan untuk mencari tahu kekuatan, 
kelemahan, kesempatan, dan hambatan dari setiap permasalahan. 

Mahasiswa KKN-DK Desa Jenetallasa memilih metode 
analisis SWOT karena metode tersebut  berkaitan   dengan  ABCD  
seperti  yang  dijelaskan   saat   pembekalan.  Adapun Penjelasan 
permasalahan di Desa Jenetallasa dan melalui metode analisis SWOT 
KKN-DK Desa Jenetallasa akan menguraikan secara rinci tentang 
Desa Jenetallasa, Kecematan Rumbia, Kabupaten Jeneponto. 

Matriks SWOT Bidang Pendidikan 
Strenghts Weaknes Opportunities Threats 

Masyarakat Jarak Setiap      siswa Kurangnya tenaga 
pendidik di        Desa Tenaga yang    ada    di yang   bermukim   
di   Desa Jenetallasa Pengajar Desa Jenetallasa    serta    
adanya Sangat dari sekolah Jenetallasa wabah Virus Covid-
19 yang mendukung terlalu  jauh merasa dibantu mengharuskan            
pihak Kegiatan Sehingga dengan sekolah               
melakukan Yang Membuat kehadiran pembelajaran            
Daring dilakukan para    siswa Mahasiswa sehingga                    
proses Oleh di        Desa KKN-DK, dan pembelajaran tidak 
efektif. Mahasiswa Jenetallasa semangat  

KKN-DK Tidak belajarnya  
yaitu   lapak Berjalan bertambah  
baca,   kelas sesuai  yang sehingga  
kreativitas, Mereka terlaksanalah  
dan   belajar Inginkan proses    belajar  
Sambil (tidak yang efektif.  
bermain. efektif).   

Dari Matriks SWOT diatas, maka kami menyusun program kerja 
sebagai berikut : 

1.   Lapak Baca 
2.   Kelas Kreativitas 
3.   Belajar Sambil Bermain 
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Matriks SWOT Bidang Keagamaan 
Strenghts Weaknes Opportunities  Threats 

Semangat Santri    dan Dengan adanya TKA/TPA belum 
terdaftar anak-anak Santriwati Mahasiswa di      BKPRMI      
sehingga dan   remaja Beserta KKN-DK     di santrinya kesulitan 
jika ada masjid Desa Remaja Desa ujian munaqosah 
dan tenaga Jenetallasa Masjid Jenetallasa pengajar yang masih 
minim. Sangatlah Terbilang Santri         dan  

besar dalam Banyak Santriwati  
Bidang Sedangkan beserta   remaja  
keagamaan Guru masjid   merasa  
Karena Mengaji sangat dibantu  
masyarakat yang      ada   
Setempat Masih   
Masih kurang,   
menjunjung Sehingga   
Tinggi Kurangnya   
norma  adat Sentuhan   
dan agama. batin     dari   

 Pengajar   

Dari Matriks SWOT diatas, maka kami menyusun program kerja 
sebagai berikut : 

1.   Mengajar TKA/TPA 
2.   Festival Anak Sholeh 
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Matriks SWOT Bidang Kesehatan 
Strenghts Weaknes Opportunities  Threats 

Masyarakat, Kurangnya Dengan    adanya Masyarakat                 
Desa Kader   dan Kesadaran Mahasiswa Jenetallasa                  
lebih Anak-anak Masyarakat KKN-DK       di mementingkan        
bertani Desa Yang Desa   Jenetallasa demi      
kesehatan      anak Jenetallasa Memiliki membantu maupun diri 
sendiri sangat Balita mensosialisasikan  

antusias Tentang tentang  
dengan Pentingnya pentingnya  
kegiatan imunisasi, imunasisi     anak  
kesehatan Serta serta    kesehatan  
yang         di Kurangnya bagi tubuh.  
lakukan Kesadaran   
Mahasiswa Mengenai   
KKN-DK kesehatan.   

Dari Matriks SWOT diatas, maka kami menyusun program kerja 
sebagai berikut : 

1.   Senam dan Sosialisasi Imunisasi 
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Matriks SWOT Bidang Lingkungan Hidup 
Strenghts Weaknes Opportunities  Threats 

Masyarakat Kurangnya Adanya Tidak tertatanya 
lingkungan beserta Komunikasi Mahasiswa dengan      baik      
sehingga aparat  Desa Yang KKN-DK yang Mahasiswa  KKN-
DK  turut Jenetallasa Dijalankan membantu andil       dalam       
penataan sangat Oleh penetaan lingkungan 
tersebut. antusias Pimpinan lingkungan  

dengan Terhadap yang        sangat  
adanya Masyarakat penting dimiliki  
kegiatan  dalam       suatu  
lingkungan  dusun.  
hidup   yang    
dilakukan    
oleh    
Mahasiswa    
KKN-Dk.    

Dari Matriks SWOT diatas, maka kami  menyusun program 
kerja sebagai berikut : 

1.   Sosialisasi dan Aksi Bersih 
2.   Penataan Lingkungan 
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Matriks SWOT Bidang Humas 

Strenghts Weaknes Opportunities  Threats 

Masyarakat Kurangnya Adanya Pemikiran        
Masyarakat Sangat Kesadaran Mahasiswa masih       dalam       
tahap Antusias Masyarakat KKN-DK   yang berkembang  
dan  jauhnya Terhadap Akan Membantu dari perkotaan. 

Program Pentingnya mensosialisasikan  
Yang Pencegahan pencegahan  
dilakukan di stunting. stunting.  
Bidang    
Kehumasan    
Yaitu    
Sosialisasi    
Pencegahan    
stunting.    
Dari Matriks SWOT diatas, maka kami menyusun program 
kerja sebagai 
berikut : 

1.   Sosialisasi Pencegahan Stunting 
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B.  Bentuk dan Hasil Kegiatan Pelayanan dan Pengabdian 
Masyarakat 

Tabel 1.1 
Bidang Pendidikan 

Bidang Pendidikan 
Nama Kegiatan Lapak Baca, Kelas Kreativitas dan Belajar 

Sambil Bermain 
Tempat Semua Dusun yang Ada di Desa 

Jenetallasa  

 
Tujuan 

Menciptakan dunia pendidikan yang 
asik dan 
tidak membosankan sehingga mampu 
meningkatkan daya tarik anak-anak dalam 
melaksanakan pendidikan formal maupun 
non formal. 

Waktu Pelaksanaan Senin-Jumat 
Sasaran TK, PIAUD dan SD 

 

 
Deskripsi Kegiatan 

Kegiatan  dibidang  pendidikan  ini  
dilakukan 
dengan  mengunjungi  tempat-tempat  
bermain 
anak-anak  di  setiap  dusun  yang  ada  di  
Desa 
Jenetallasa. Proses belajar mengajarnya 
dipisah menjadi tiga kelompok yaitu TK, 
PIAUD dan SD. 

 

Dokumentasi 
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Tabel 1.2 
Bidang Keagamaan 

Bidang Keagamaan 
Nama Kegiatan Mengajar di TK/TPA dan Festival 

Anak Sholeh Tempat Masjid   Dusun   Parangtallasa,   
Mesjid   Dusun 
Panakkukang,   Mesjid   Dusun   
Kacicci,   Mesjid 
Dusun Pattallassang, Mesjid Dusun 
Bontomasugi. 

 
Tujuan 

Menciptakan   anak-anak   yang   
agamawis   agar 
mampu  menjaga  harkat  dan  
martabat  keluarga maupun nama baik 
desa 

Waktu Pelaksanaan Senin-Minggu 

Sasaran Santri TKA/TPA 
 

 
 
 
Deskripsi Kegiatan 

Kegiatan mengajar TKA/TPA 
dilakukan dengan 
memperkenalkan  hujuf  hijahiyah  
dalam  hal  ini iqra dan Al-Qur’an, 
kegiatan ini dilakukan setiap malam 
dengan membagi Mahasiswa KKN-
DK ke 
setiap dusun yang di Desa Jenetallasa. 
Kemudian Kegiatan  Festival  Anak  
Sholeh  dilakukan  pada hari Senin-
Selasa yang dihadiri oleh Pembina 
TKA/TPA serta santri. 
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Dokumentasi 

 

     
 

Tabel 1.3 
Bidang Kesehatan 

Bidang Kesehatan 
Nama Kegiatan Senam dan Sosialisasi Imunisasi 
Tempat Kantor Desa Jenetallasa dan Posyandu 
Tujuan Meningkatkan   tingkat   kekebalan   

tubuh   dan 
penyakit cambak bagi balita Waktu Pelaksanaan Setiap Jumat sore dan Senin Pagi 

Sasaran Ibu-ibu PKK dan Balita dan Anak-anak 

 
Deskripsi Kegiatan 

Kegiatan  senam  di  lakukan  setiap  
jumat  sore 
bersama ibu-ibu PKK kemudian 
sosialisasi imunisasi di lakukan di setiap 
rumah warga dan setelah itu diarahkan 
untuk ke posyandu. 
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Dokumentasi 

 

 
 

Tabel 1.4 
Bidang Lingkungan Hidup 

Bidang Lingkungan Hidup 
Nama Kegiatan Sosialisasi dan Aksi Bersih Penataan 

Lingkungan 
Tempat Setiap dusun yang ada di Desa 

Jenetallasa 

Tujuan Menciptakan    masyarakat    yang    
sadar    akan 
pentingnya     merawat     lingkungan,     
sehingga mampu menjaga dan 
melestarikan keasrian desa. 

Waktu Pelaksanaan Jumat Pagi 
Sasaran Masyarakat 

 
Deskripsi Kegiatan 

Sosialisasi dan Aksi Bersih Penataan 
Lingkungan 
dilakukan  disetiap  dusun  dengan  
pemasangan 
poster   jenis-jenis   sampah   dan   
waktu   yang dibutuhkan untuk terurai 
dengan tanah. 
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Dokumentasi 

  
 

     
 

Tabel 1.5 
Bidang Humas 

 

Bidang Humas 
Nama Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Stunting 
Tempat Setiap rumah  
Tujuan Mencegah terjadinya penyakit stunting 

pada anak 
akibat  kekurangan  gizi,Kronis,  
terutama  pada 
1000 hari pertama kehidupan (HPK)   
yang bisa berdampak buruk pada masa 
depan anak. 

Waktu Pelaksanaan Setiap hari Sabtu 
Sasaran Seluruh masyarakat Desa Jenetallasa 
Deskripsi Kegiatan Sosialisasi pencegahan stunting 

dilakukan disetiap 
rumah yang ada di Desa Jenetallasa  

 

 
 
 
 



58 

 

Dokumentasi 

 

     
 
 
C. Faktor-faktor Pencapaian Hasil 

Hal-hal yang menunjang keberhasilan kegiatan yang dilakukan 
oleh mahasiswa KKN- DK Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin 
Makassar Angkatan 65: 

1. Pemerintah   setempat   memberikan   izin   kepada   Mahasiswa   
KKN-DK   untuk melakukan kegiatan di maraknya wabah Virus 
Covid-19. 

2. Masyarakat setempat menerima kedatangan Mahasiswa KKN-
DK. 

3. Adanya dukungan oleh bapak Kepala Desa serta para tokoh 
masyarakat setempat dalam kegiatan yang akan dilakukan oleh 
Mahasiswa KKN-DK. 

4. Santri TKA/TPA, remaja masjid serta tokoh pemuda ikut 
serta dalam pelaksanaan kegiatan. 

5. Semua  kegiatan  yang  dilakukan  mahasiswa  KKN-DK  selalu  
melakukan  proses perencanaan sebelum menjalankannya. 
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BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI 

A. Kesimpulan 
Kuliah Kerja Nyata Dari Kampung (KKN-DK) merupakan 

tempat bagi mahasiswa untuk  belajar  hidup  dimasyarakat.  Dengan  
adanya  KKN-DK  ini,  mahasiswa  diharapkan dapat berperan dan 
berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat sebab didalam masyarakat 
buka ilmu saja yng diterapkan tetapi bagaimana cara kita berbaur 
dengan masyarakat. 

Desa Jenetallasa merupakan salah satu desa yang cukup subur 
dan terletak di Kecematan Rumbia Kabupaten Jeneponto. Desa 
Jenetallasa lebih berfokus kepada SDA dalam bidang pertanian, 
karena masyarakat Desa Jenetallasa mayoritas petani kebun dan 
digelar sebagai desa yang kaya akan sumber mata air atau sering 
disebut oleh masyarakat setempat  yaitu  surge ditanah  gersang.  
Selain  itu,  Desa  Jenetallasa  juga  masih  menjunjung tinggi budaya 
siri na pace. 

Berdasarkan uraian pelaksanaan program kerja KKN-DK 
Angkatan 65 Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 2021 
yang dilaksanakan di Desa Jenetallasa Kecematan Rumbia Kabupaten 
Jeneponto, mulai tanggal 4 Maret-16 April 2021, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut:  
1. KKN-DK merupakan bagian dari mata kuliah, dimana 

pelaksanaannya dilakukan secara langsung di masyarakat. 
2. Sebelum mahasiswa KKN-DK terjun di masyarakat perlu 

dilakukan observasi. 

3. Mahasiswa KKN-DK ditutut untuk dapat hidup bermasyarakat 
4. Program   kerja   KKN-DK   yang   dilaksanakan   sebagian   

besar   dapat   berjalan sebagaimana mestinya, walaupun ada 
penyesuaian waktu dengan kondisi dan situasi lingkungan 
masyarakat. 

5. Keberhasilan program-program KKN-DK pada akhirnya akan 
memberikan manfaat yang saling menguntungkan antara 
masyarakat dan mahasiswa. 

 
Peran masyarakat secara materi dan non materi sangat 

membantu terlaksananya KKN-DK. Dengan adanya sambutan 
masyarakat yang baik, membantu Mahasiswa KKN- DK belajar 
bersosialisasi dengna warga, belajar bersikap dan beradaptasi dengan 
orang lain sesuai dengan norma-norma ang berlaku. 

 



60 

 

B. Rekomendasi 
Diharapkan  dengan  adanya  Mahasiswa  KKN-DK  di  Desa  

Jenetallasa  Kecematan Rumbia Kabupaten Jeneponto dapat terjalin 
kerjasama yang berkelanjutan serta masyarakat dapat memberikan 
koordinasi yang erat dengan Mahasiswa KKN-DK sehingga tercipta 
suatu sinergisitas program yang saling menguntungkan. Dan 
mahasiswa diharapkan dapat mengamalkan hal-hal positif yang telah 
didapatkan pada saat KKN-DK di Desa Jenetallasa, Kec. Rumbbia, 
Kab. Jeneponto.  
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TESTIMONI 
 

1.  Bapak Kepala Desa Jenetallasa (Basir Suaming)  
 

 
Kedatangan Mahasiswa KKN-DK     Universitas Islam Negeri 
(UIN) Alauddin Makassar di     Desa Jenetallasa sangat membantu 
masyarakat serta kader- kader   desa   menjalankan   sebagian   
tugasnya.   Dan selama kurang lebih 40 hari lamanya KKN-DK 
UINAM  dengan  program  kerja  yang  sangat membantu 
masyarakat   yang khususnya dalam bidang keagamaan yaitu 
pelaksanaan Isra’ Mi’raj dengan menghadirkan beberapa      tokoh 
masyarakat      dan berkolaborasi dengan pengurus Masjid. Pesan 
saya kepada  Mahasiswa  KKN-DK  ,  teruslah  berkarya. 
Mudah-mudahan suatu hari kalian masih bisa meluangkan 
waktu kesini untuk melihat perkembangan Masyarakat yang 
kalian bina. Saya sangat mengharapkan hal tersebut atas nama 
Pemerintah dan masyarakat. 

 
2. Tokoh Masyarakat (H. M. Yusuf)  
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Salah satu tokoh masyarakat Desa Jenetallasa mengatakan bahwa 
dengan adanya Mahasiswa KKN-DK dapat membantu 
masyarakat serta para pengajar disekolah maupun dimasjid. 
Mengenai program kerja yang dijalankan oleh Mahasiswa KKN-
DK merupakan suatu hal yang baru, terutama pada program kerja 
dibidang pendidikan yaitu lapak baca dan kelas kreativitas, namun 
hal tersebut patut diapresiasi sebagai bentuk strategi pendidikan 
tetap berjalan dimasa pandemi. Adapun saran dari bapak H. M. 
Yusuf yaitu pembuatan batas dusun yang tidak diprogramkan 
Mahasiswa KKN-DK karena berdasarkan dengan Metode ABCD 
yang hanya berfokus ke asset desa. 

 
3. Mahasiswa 

Riswandi  
 

 

 
 

 
Riswandi  adalah  Mahasiswa  Universitas Islam Negeri (UIN) 
Alauddin Makassar Fakultas Sains dan Teknologi. Ia mengatakan 
bahwa dengan adanya Mahasiswa KKN-DK di masa pandemi ini    
tidak menjadi penghalang, justru dengan kehadiran Mahasiswa 
tersebut sangat membantu masyarakat dalam hal bertani dan 

membantu anak-anak untuk tetap belajar meski tidak dilakukan 

di sekolah karena Mahasiswa hanya melakukan kegiatan belajar 
mengajar ditempat dimana anak-anak bermain. Dan mengingat 
sekarang adanya Pandemic Covid 19 maka kehadiran Mahasiswa 
tersebut sangatlah membantu. 
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Sulasmi 

 
Dengan adanya Mahasiswa KKN-DK didesa kami sangat 
membantu para pemuda dan pemudi Desa Jenetallasa, 
memberikan semangat belajar kepada anak-anak serta memperkuat 
silaturahmi   antara   masyarakat   lewat   program kerja yang 
mereka laksanakan. KKN-DK merupakan suatu hal yang baru 
namun patut diapresiasi  sebagai  bentuk  strategi  pendidikan yang 

tetap berjan di masa pandemic ini. Tetaplah semangat meskipun 

melaksanakan program kerja di masa pandemi. Itulah salah 
satu pesan yang disampaikan oleh Sulasmi Mahasiswi Universitas 
Negeri Makassar. 

 
4.   Masyarakat Awam 

 

 
 

Hadirnya program kerja KKN-DK ini menjadii  pengalaman  yang  
sangat  berarti  bagi kami  yang  tidak  mengerti  dengan  dunia 
pendidikan. Adapun harapan saya semoga program kerja yang 
diajalankan dapat dikembangkan oleh mahasiswa yang akan 
berKKN nantinya.  
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MUQADDIMAH DESA LOKA 

 
Tri Dharma perguruan tinggi yang terdiri atas Pendidikan 

dan pengajaran, Penelitian dan pengembangan serta Pengabdian 
Masyarakat. Di point pengabdian masyarakatlah mahasiswa(i) di 
tuntut untuk ber- KKN, baik secara regular maupun yang sejenisnya. 
Penting bagi mahasiswa (i) untuk mengaktualisasikan apa yang 
mereka telah dapatkan baik   berupa   ilmu   pengetahuan,   
pengalaman   ataupun   saran   yang diberikan oleh dosen di kampus. 

Mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar Angkatan 65 di 
Desa Loka  Kecamatan  Rumbia  Kabupaten  Jeneponto.  
Beranggotakan  13 orang dari 4 Fakultas yang berbeda ; 2 orang dari 
Fakultas Adab Dan Humaniora , 7 orang dari Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan,  3 orang dari Fakultas Sains dan Teknologi, dan   1 orang 
dari Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik. Kegiatan KKN 
berlangsung selama kurang lebih 45 hari. Sejak keberangkatan 5 
Maret 2021 – 14 April 2021. 

KKN kami artikan sebuah pembelajaran yang nyata dan 
terjun secara langsung di masyarakat untuk menambah wawasan dan 
kemampuan mahasiswa(i) dalam bersosialisasi dan berbaur dengan 
masyarakat. Bagi kami  mahasiswa yang  hebat  adalah mahasiswa 
yang mampu menaklukkan alam, mahasiswa yang mampu memoles 
dan mewarnai kehidupan masyarakat menjadi lebih indah. Dengan 
program kerja yang telah dilakukan bisa memberikan manfaat lebih 
dan dapat dirasakan  oleh  masyarakat,  rekan-rekan  yang  selama  
kurang  lebih  2 bulan telah memberikan kesan yang baik dan 
membawa nama almamater kampus tercinta UIN Alauddin Makassar. 
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BAB I   
PENDAHULUAN 

A.   Latar Belakang 
Desa Loka terletak 39 Km dari Ibukota Kabupaten jeneponto 

dengan luas wilayah 3,34 Km2 yang berbatasan dengan desa 
Jenetallasa dibagian Utara, berbatasan dengan desa Kassi dibagian 
selatan, dibagian timur berbatasan dengan desa Bonto Marannu, dan 
disebelah barat berbatasan dengan desa Ujung  Bulu. Desa loka 
memiliki  3     musim diantaranya musim hujan, kemarau, dan musim 
pancaroba. 

Jumlah penduduk wilayah desa loka yaitu totalnya sekitar 2.734 
jiwa, dan terdapat delapan dusun. Mayoritas pendidikan Desa Loka 
sampai tingkat SD sampai SMA. Mata pencaharian Desa loka 
mayoritas berprofesi sebagai petani. 

 
B. Pemetaan Aset 

Desa Loka merupakan salah satu daerah sejuk yang berada di 
Kabupaten Jeneponto. Selain itu Desa loka juga memiliki potensi 
yang sangat besar salah satunya yaitu di  bidang  peternakan dan 
pertanian, selain didukung oleh letak wilayah yang cukup strategis 
dalam mengembangkan atau membangun potensi dalam bidang 
pertanian juga masyarakat desa loka  sangat kreatif dalam membangun 
aset yang berada diwilayah Desa loka. 

Aset yang berada diwilayah desa loka dibuktikan dengan hasil 
panen pertanian berupa jenis sayuran, hasil panen yang cukup 
melimpah setiap tahunnya sangat membantu SDM di Desa Loka. 
Jenis sayuran yang berada di Desa Loka berupa cabai, bawang, kol 
dan masih banyak lainnya biasanya dijual dengan harga yang cukup 
tinggi. 

Kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat desa loka dalam 
mengelolah asset diwilayah tersebut sangat membantu 
mengembangkan potensi wilayah Desa Loka, hal ini dibuktikan 
dengan kreatifnya desa loka mengelola kotoran hewan yang dijadikan 
sebagai pupuk kompos dan gas.  

  
C. Fokus atau Prioritas Program 

Pemerintah  Desa  Loka  lebih  berfokus  kepada  peningkatan 
SDM diwilayah Desa Lokanjuga lebih memprioritaskan warganya 
untuk kreatif dalam mengelola lahan atau potensi tanah yang berada 
di Desa Loka. Selain itu pemerintah Desa loka juga berfokus pada 
keindahan kampung atau Desa. 
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Program yang dibangun oleh pemerintah Desa Loka berusaha 
kami membantu dalam mewujudkan Desa yang lebih indah dan 
kehidupan yang lebih makmur. Dalam hal ini kami lebih mengarah 
membangun potensi yang dimiliki oleh masyarakat setempat dengan 
memberikan dedukasi  berupa pemahaman  dalam  memanfaatkan  
lahan sempit  dan mengembangkan potensi kepada anak-anak yang 
masih menjalani pendidikan dengan membuat perpustakaan mini. 

 
D.   Tujuan dan Manfaat Program 

Tujuan  dan  manfaat  program  pemerintah  Desa  loka  yang 
dibantu oleh beberapa pihak yaitu masyarakat dan mahasiswa yang 
ber- KKN supaya Masyarakat Desa Loka lebih makmur dan potensi 
yang masyarakat di Desa Loka lebih berkemvang baik dalam sector 
pertanian, peternakan, dan pendidikan.  
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BAB II 
GAMBARAN UMUM DESA 

A. Sejarah singkat Desa 
Pada tahun 1982-994 desa tompobulu di mekarkan menjadi 

dua desa yaitu desa tompobulu dan desa presiapan loka, kepala desa 
loka pertama ialah Bapak   Mattona, terpilih kepala desa pertama kali 
di desa loka melalui proses pilkades, Kepala desa Kedua terpilih Ialah 
Bapak Abd. Hakim, lalu kepala desa ketiga yang terpilih melalui 
proses pilkades ialah Ibu Hj. Norbiah, lalu pada tahun 2015 hingga 
sekarang Bapak Abd. Hakim Kembali menjabat Kepala Desa Loka 
Melalui proses pilkades. 

 
B. Letak Geografis 

Desa loka terletak 39 KM dari Ibu Kota Kabupaten 
Jeneponto, Atau  13  km  dari  Ibu  Kota  Kecamatan  Rumbia  Baru  
dengan  Luas Wilayah 3,34 Km2, dengan batas-batas sebagai: 

- Sebelah utara Berbatas dengan Desa Jenetallasa 
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kassi 

- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bonto Marannu Kab. 
Bantaeng 

- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Ujung Bulu 
 

Desa loka terdiri dari : musim hujan, kemarau, dan musim 
pancaromba. Dimana musim hujan biasanya terjadi antara bulan 
November s/d Oktober, sedangkan musim pancaromba antara 
bulan Mei s/d Juni. 

 
C. Struktur Penduduk 
a.   Kependudukan 

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar 
pembangunan sealigus bisa menjadi beban pembangunan jumlah 
penduduk desa loka adalah 2.734 jiwa dengan jumlah kepala 
keluarga 561 kepala keluarga. 

 

Laki-laki Perempuan Jumlah Total 

1.250 jiwa 1.484 jiwa 2.734 jiwa 
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b.  Penyebaran Jumlah penduduk sesuai wilayah dusun 

Jumlah penduduk Desa Loka tersebar meratga ke Delapan 
Dusun. Jumlah penduduk terbanyak terdapat pada dusun Bulumanai 
sebelum terjadi pemilihan  Kepala Desa Tahun 2015. 

 

 
No 

 
Nama Dusun 

Jumlah Jiwa  
Kepala 

Keluarga Laki- 
Laki 

perempuan Total 
Jiwa 

1 Kota  Baru 196 229 425 8
5 

2 Bonto 
Bulueng 

87 78 165 3
3 

3 Bulumanai 221 269 490 1
1
0 4 Bukkulu 127 188 315 7
5 

5 Balewang 76 79 155 3
1 

6 Balla Somba 183 225 408 8
7 

7 Komposa 184 206 390 7
8 

8 Bonto Tino 176 210 386 6
2 

 Jumlah Jiwa 1.250 1484 2.734 561 KK 

 
c.  Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Masyarakat Loka tergolong masing 
Rendah hal ini terlihat pada Jumlah Masyarakat Putus Sekolah yang 
tergolong Tinggi. Mayoritas Pendidikan Masyarakat Loka adalah 
Tingkat SD kemudian diikuti SMP, SMA dan Sarjana, secara 
kuantitas dapat diihat pada table berikut. 

 

Tidak Tamat 
SD 

SD SMP SLTA SARJAN
A 

429 jiwa 198 jiwa 68 jiwa 45 jiwa 17 jiwa 
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d.  Mata Pencaharian 

Mayoritas Penduduk Loka memiliki Mata Pencaharian sebagai 
Petani dan Berkebun, sesuai dengan hasil komoditi terbesar yang 
bersumber dari Loka adalah Beras Hitam yang sudah menembus 
Pasar Internasional. Selain itu, banyak juga yang mengandalkan 
Tanaman Holtikultura seperti Bawang Merah Kol dan Sawi. 

 
e.  Pola Penggunaan Tanah 

Pola penggunaan tanah umunya digunakan sebagai lahan 
persawahan, perkebunan (Bawang, Tomat, dll) dengan panen 
musiman. Artinya,   umumnya  masyarakat   bercocok   tanam  
dengan   mengikuti musim dan keadaan cuaca. Sekitar bulan Januari-
Juni Mayoritas Masyarakat menanam Ubi dan Jagung, sedangkan 
Bulan Juli sampai dengan  Desmber  lahan  banyak  dipergunkan  
untuk  Tanaman Holtikultura. 

 
f.   Kepemilikan Ternak 

Selain Pertanian dan Perkebunan banyak juga masyarakat Loka 
yang memelihara Ternak seperti Sapi, Itik dan Ayam sebagai 
pekerjaan sampingan mereka. Salah satu Ternak yang sangat 
berkembang di desa Loka adalah Ternak sapi berupa Penggemukan 
Sapi Australia yang merupakan hasil dari proses inseminasi hewan. 
Masyarakat banyak yang membeli bibit berupa Anak sapi yang 
kemudian digemukkan selama sekitar 6 bulan kemudian Dijual 
kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi. Selain Sapi, ciri khas 
masyarakat perdesaan yang banyak memelihara Ayam dan Itik sebagai 
ternak yang wajib ada sebagai pemban5tu dalam penggerak 
eokonomi keluarga. 

 

Ayam/Itik Sapi Kerbau Kuda Kambing Lain- 
lain 

350 ekor   250 
ekor 

- 40 ekor 65 ekor    - 
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D. Sarana dan Prasarana 
Terdapat sarana dan prasarana jalan berupa jalan usaha 

Tani yaitu Poros yang menghubungkan Dusun Kota Baru dan 
Balewang Sekitar 1,1  Km,  poros  yang  menghubungkan  Dusun  
Bukkulu, Bulumanai, dan  dusun  Bonto  Bulueng  Sekitar  2Km.  
Sarana  dan prasarana sosial yaitu : Sarana pendidikan berupa sekolah 
5 unit, dan sarana kesehatan berupa Pustu 1 unit, serta Masjid 8 
buah. Selain itu. Desa Loka telah melakukan Pembangunan sarana 
dan prasarana yang sudah dinikmati oleh masyarkat Desa sampai saat 
ini. 

 

Kantor 
BPD 

Kantor 
Desa 

Balai 
Desa 

Jalan 
Kab. 

Jalan 
Prov. 

Jalan 
Desa 

Masjid Sekolah 

- 1 buah 1 
buah 

4 km 3 km 4,2 8 
buah 

5 buah 
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a.  Kondisi Pemerintahan Desa 
Desa  Loka  terbagi  kedalam  8  Wilayah  Dusun  yakni  

Dusun Kota Baru, Bukkulu, Bulumanai, Bonto Bulueng, Balewang, 
Kompasa, Bonto Tino dan Ballasoba. Nama-Nama Kepala Dusun di 
Desa Loka: 

No. Nama 
Dusun 

Kepala 
Dusun 

1 Dusun Kota Baru Alimuddin 

2 Dusun Bukkulu Ahmad 

3 Dusun Bulumanai Umar 

4 Dusun Bonto Bulueng Amiruddin 

5 Dusun Balewang Samsir 

6 Dusun Kompasa Yandong 

7 Dusun Bonto Tino Baso 

8 Dusun Balla Soba Dg Cau 

 
 

b. Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Loka 
Adapun  struktur  organisasi /susunan  pemerintahan  di 

Desa Loka selepas terpilihnya Kepala Desa baru pada tanggal 31 
Desember 2015 dan denga mengikuti Menteri Dalam Negeri Nomor 
83 Tahun 2016. 
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BAB III 
RINTISAN KEGIATAN 

A. Rintisan Kegiatan 
 

No. Fokus 
Permaasalahan 

Prioritas Program dan 
Kegiatan 

Sarana 

1.  Bidang Pendidikan - Pengadaan 
perpustakaan mini 

- kegiatan belajar 
mengajar 

Pemuda dan 
siswa 

2.  Bidang Keagamaan  - Pengajaran TPA 
- Al-Kahfian 
- Khutbah keliling 

di setiap dusun 

Santri dan 
masyarakat 

3.  Bidang Sosial - Pembersihan 
Lingkungan di 
setiap wilayah 
Desa Loka 

Masyarakat 

4.  Bidang Sarana dan 
Prasarana 

- Pengadaan batas 
Desa dan 
pembenahan batas 
setiap dusun 

- Pembersihan 
halaman kantor 
Desa 

Masyarakat 

5.  Bidang ekonomi dan 
pertanian 

- Menelusuri 
perkebunan sayur-
mayur 

Masyarakat 
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BAB IV 
DESKRIPSI HASIL PELAYANAN DAN  

PEMBERDAYAAN DESA 
A. Kerangka Pemecahan Masalah 

Mahasiswa  KKN-DK  Desa  Loka  memilih  metode  analisis 
SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities and Threats).Untuk 
mempermudah  menganalisis  satu  persatu  permasalahan    yang  
ada  di Desa Loka.Metode analisis SWOT merupakan suatu metode 
praktis ang digunakan untuk mencari tahu kekuatan, kelemahan, 
kesempatan dan hambatan dari setiap permasalahan. 

KKN-DK Desa Loka memeilih metode analisis SWOT 
karena metode tersebut berkaitan dengan  ABCD seperti yang  
dijelaskan  saat pembekalan. Adapun penjelasan permasalahan di 
Desa Loka dan melalui metode analisis  SWOT KKN-DK Desa 
Loka akan menguraikan secara rinci tentang Desa Loka, Kecamatan 
Rumbia, Kabupaten Jeneponto. 

 
 

Matriks SWOT Bidang Pendidikan 

Strenghts Weaknes Opportunities Threats 

Kepala Kurangnya Setiap        siswa Kurangnya 
sekolah,     staf sarana          dan yang  berada    di Tenaga 
dan          guru prasarana       di beberapa pendidik     

di Sangat setiap     sekolah sekolah  di  Desa setiap 
sekolah menerima yang     ada     di Loka       merasa yang   ada   
di peserta KKN- Desa Loka. senang,         dan Desa     
Loka. DK        untuk  semangat Dan 

melakukan  belajarnya Kurangnya 
pembelajaran  bertambah peserta   

didik di       sekolah-  sehingga karena 
adanya sekolah    yang  terlaksanalah covid 19. 

berada di Desa  proses      belajar  
Loka.  yang efektif.  

 
Dari   matriks   SWOT   diatas,   

makakamimenyusunprogram kerjasebagai berikut : 
1. Mengadakankuis di setiap akhir pembelajaran 
2. Belajar sambil bermain
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Matriks SWOT Bidang Keagamaan 

Strenghts Weaknes Opportunities Threats 

Semangat anak-
anak-anak di 
setiap masjid 
yang ada di 
Desa Loka 
sangatlah besar 
dalam bidang 
keagamaan 

Kurangnya 
pengajar tetap di 
setiap dusun dan 
dimana setiap 
dusun memiliki 
jarak yang cukup 
jauh 

Setiap 
santri/santriwati 
sangat antusias 
belajar mengaji, 
sehingga ini bisa 
menjadi peluang 
masyarakat Desa 
Loka untuk 
kedepannya tetap 
aktif di bidang 
keagamaan 
 
 
 
 

Banyak 
pengajar 
tetap di 
Dusun 
sebelah 
sehingga 
santri/santr
iwati 
ditakutkan 
tertarik ke 
Desa 
sebelah 
tersebut 

     
Dari  matriks  SWOT  diatas,  makakami  menyusun  program 

kerja sebagai berikut : 
1. Mengajar TK/TPA 

2. Pengadaan al-Qur’an dan Iqra’ 
 

Matriks SWOT Bidang Sarana dan Prasarana 

Strenghts Weaknes Opportunities Threats 

Kepala Kurangnyamobilis
asi 

Kepedulian Terlalu 
Desa massa             

dalam 

Masyarakat Sibuknya 
beserta Menggerakkan terhadap setiap masyarakat 
Jajarannya pembuatan       

batas 

kegiatan    yang desa    loka 
sangat desa. di        lakukan Dengan 
antusias  Mahasiswa Pekerjaan 

terhadap  KKN-DK Mereka 
pengadaan  masih    sangat masing- 
batas   desa  tinggi sehingga masing. 
antara  desa  KKN-KKN  
loka      dan  kedapannya  
desa  akan         lebih  
tompobulu.  Mudah  

  melaksanakan  

  kegiatan.  
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Dari  matriks  SWOT  diatas,  makakamimenyusun  program 

kerjasebagai berikut: 
1.   Batas desa loka 

  

Matriks SWOT Bidang Sosial dan Budaya 

Strenghts Weaknes Opportunities Threats 

Kepala    Desa Kurangnya Dengan    
adanya 

Kurangnya 
sangat Kesadaran support     

penuh 

tenaga    dalam 
mensupport masyarakat dari  kepala  

desa 

Melakukan 
penuh desa        loka membuat pembersihan 
kegiatan tentang masyarakat Lingkungan 
pembersihan kebersihan tersadar       

akan 

 
lingkungan   di lingkungan pentingnya  
hari sabtu dan  menjaga  
minggu  kebersihan  

 
Dari   matriks   SWOT   diatas,   makakamimenyusunprogram 

kerjasebagai berikut: 
1.   Bakti Sosial 
2.   Pengadaan tempat sampah  
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Matriks SWOT Bidang Ekonomi dan Pertanian 

Strenghts weaknes Opportunities Threats 

Luasnya 
lahan 
perkebunan 
di desa loka 
dan sumber 
air       yang 
tiada 
hentinya 
membuat 
masyarakat 
di desa loka 
kaya    akan 

Kurangnya 
masyarakat 
desa  loka  yang 
memiliki pupuk 
kendang 
memaksa 
masyarkat  desa 
loka         harus 
mengimport 
pupuk kendang 
dari        daerah 
Sidrap,  Pinrang 

Strategisnya 
desa           loka 
membuat 
tanaman 
tumbuh dengan 
subur    di 
wilayah 
tersebut 
sehingga   sayur 
mayur 
merupakan 
mata 

ketergantunga
nya 
masyarakat 
desa loka 
terhadap pupuk 
kendang dari 
daerah lain. 

Sayur- dan Barru  yang pencaharian  
 Mayur di   mana   lama masyarakat loka  

 pengantarannya Yang  

 berkisaran   dua berkepanjangan  

 sampai tiga hari   
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B. Bentuk dan Hasil Kegiatan 
Tabel 1.1 

Bidang Pendidikan 

Bidang Pendidikan 

No. Kegiatan 01 

Nama kegiatan Mengajar peserta didik 

Tempat SD Kompasa 
SD UPT Bonto Tino 

Tujuan Membantu  para  pendidik  
disekolah 
dalam proses belajar mengajar 

Waktu pelaksanaan Senin– jumat 

Sasaran SD 

Deskripsi kegiatan Kegiatan         dilakukan         
dengan 
mengunjungi 
Sekolah serta mengajarkan 
beberapa mata pelajaran umum. 

 
Dokumentasi 
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Tabel 1.2 

Bidang Keagamaan 

Bidang Keagamaan 

No. kegiatan 01 

Nama Kegiatan Pengajaran BTQ 

Tempat Masjid 

Tujuan Agar  Anak-anak  mampu 
membaca  Al  –  Quran  dengan 
baik dan benar 

Waktu Pelaksanaan Setiap hari senin–jumat 

Sasaran Anak-anak 

Deskripsi Kegiatan Kegiatan   ini   dilakukan   untuk 
menambah 
semangat      anak-anak      untuk 
Membaca Al – Quran 

 
Dokumentasi 
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Tabel 1.3 

Bidang Keagamaan 

Bidang 
Keagamaan No. kegiatan 02 

Nama Kegiatan Tebar Quran 

Tempat Masjid dan TPA 

Tujuan Agar anak anak dann masyarakat 
termotivasi dan giat untuk 
mendalami alquran. 

Waktu Pelaksanaan 01-04 April 2021 

Sasaran Anak-anak dan masyarakat 

Deskripsi Kegiatan Kegiatan   ini   dilakukan   untuk 
menambah 
semangat      anak-anak      untuk 
Membaca Al – Quran 

 
Dokumentasi 
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Tabel 1.4 
Bidang Keagamaan 

Bidang Keagamaan 
No. kegiatan 03 

Nama Kegiatan Kahfian 

Tempat Masjid Nurul Hikmah 
Tujuan Agar  anak  anak  dan  

masyarakat 
mampu memahami dan 
mengamalkan makna dari surah 
al kahfi. Waktu Pelaksanaan Setiap malam jumat 

Sasaran Anak-anak dan masyarakat 

Deskripsi Kegiatan Kegiatan   ini   bermaksud   
agar 
masyarakat  Desa  Loka  
mampu memahami surah al 
kahfi. 

 
Dokumentasi 
 

      



82 

 

Table 1.5 
Bidang Sarana dan Prasarana 

Bidang Sarana dan Prasarana 
No. kegiatan 01 

Nama Kegiatan Pembuatan batas desa 

Tempat Batas    Desa    loka    dan    Desa 
Tompobulu 

Tujuan Agar  Wilayah   Desa  Loka  dan 
Tompobulu lebih jelas 

Waktu Pelaksanaan 01 April- selesai 

Sasaran Masuarakat Desa Loka 

Deskripsi Kegiatan Untuk       Lebih       memperjelas 
wilayah Desa. 

 
 
Dokumentasi 
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Tabel 1.6 
Bidang Sosial dan Budaya 

Bidang sosial dan budaya 
No. kegiatan 01 

Nama Kegiatan Pembersihan 

Tempat Dusun-dusun Desa Loka 

Tujuan Untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat   tentang   pentingnya 
menjaga kebersihan 

Waktu Pelaksanaan 20 Maret 2021 

Sasaran Desa Loka 

Deskripsi Kegiatan Setiap       hari       sabtu       dan 
minggumahasiswamelakukan 
pembersihan di setiap dusun. 

 
 
Dokumentasi 
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Tabel 1.7 
Bidang Ekonomi dan Pertanian 

Bidang Ekonomi dan Pertanian 
No. kegiatan 01 

Nama Kegiatan Menelusuri    perkebunan    sayur 

Mayor 

Tempat Kebun 

Tujuan Untuk melihat aset perekonomian 
masyarakat Loka 

Waktu Pelaksanaan Senin 

Sasaran Desa Loka 

Deskripsi Kegiatan Mahasiswa      membantu   petani 
sayur untuk 
memetik sayur yang ada  di kebun 
petani tersebut. 

 
Dokumentasi 
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C. Faktor-faktor Pencapaian Hasil 

Hal-hal yang menunjang keberhasilan kegiatan yang dilakukan 
oleh mahasiswa KKN-DK Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin 

Makassar Angkatan 65: 

1. Pemerintah   setempat   memberikan   izin   kepada   Mahasiswa 
KKN DK  untuk  melakukan  kegiatan  di  tengah  maraknya 
wabah Covid-19. 

2. Masyarakat setempat menerima kedatangan Mahasiswa KKN-
DK. 

3. Adanya dukungan oleh Bapak Kepada Desa  serta para tokoh 
Masyarakat setempat dalam kegiatan yang akan dilakukan oleh 
mahasiswa KKN-DK. 

4. Santri  TK/TPA,  Tokoh  Masyarakat  ikut  serta  dalam 
pelaksanaan kegiatan. 

5. Semua kegiatan yang dilakukan mahasiswa KKN-DK selalu 
melakukan proses perencanaan sebelum mengerjakannya.
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BAB V 
EVALUASI DAN MENTORING 

A. Kesimpulan 
Kuliah Kerja Nyata Dari Kampung (KKN-DK) merupakan 

tempat  bagi  Mahasiswa untuk      belajar hidup  dimasyarakat.  
Dengan adanya KKN-DK ini, mahasiswa diharapkan dapat berperan 
dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat,  sebab  didalam  
masyarakat bukan  ilmu  saja  yang    diterapkan melainkan 
bagaimana cara berbaur dengan masyarakat. 

Desa Loka merupakan salah satu desa   yang memiliki 8 
dusun yaitu Dusun Bulumanai, dusun Bontobulueng, dusun Bukkulu, 
dusun Kompassa, dusun Kota Baru, dusun Balewang, dusun Bt. Tino 
dan dusun Balla Soba, yang terletak di Kecamatan Rumbia 
Kabupaten Jeneponto. Desa Loka lebih berfokus kepada SDA dalam 
bidang pertanian, karena masyarakat Desa Loka mayoritas Petani 
kebun.. 

Berdasarkan uraian pelaksanaan Program Kerja KKN-DK 
Angkatan  65 Universitas  Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 
2021 yang dilaksanakan di Desa Loka Kecamatan      Rumbia 
Kabupaten Jeneponto, mulai tanggal 15 maret 2021-14 april 2021. 
Maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 

1. KKN-DK merupakan bagian dari mata kuliah dimana, 
pelaksanaannya dilakukan secara langsung di masyarakat. 

2. Sebelum Mahasiswa KKN-DK terjun langsung dilokasi 
pelaksanaan maka diperlukan untuk observasi terlebih dahulu. 

3. Mahasiswa  KKN-DK  dituntut  untuk  dapat  hidup 
bermasyarakat. 

4. Program  Kerja  KKN-DK  yang  dilaksanakan  sebagaian  besar 
dapat berjalan sebagaimana mestinya,walaupun ada penyesuaian 
waktu dengan kondisi dan situasi lingkungan Masyarakat. 

5. Keberhasilan  program  kerja  KKN-DK  pada  akhirnya  akan 
memberikan   manfaat   yang   saling   menguntungkan   antara 
masyarakat dan mahasiswa. 

 

Peran   masyarakat secara materi dan non materi sangat 
membantu terlakananya KKN-DK dengan adanya sambutan yang 
baik serta membantu mahasiswa KKN-DK untuk belajar 
bersosialisasi dan belajar bersikap. 
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B. Rekomendasi 
 

Diharapkan dengan adanya Mahasiswa KKN-DK di Desa 
Loka dapat  terjalin      kerjasama  yang  berkelanjutan  serta 
masyarakat  dapat memberikan  koordinasi  yang  erat  dengan      
mahasiswa  KKN-DK sehingga tercipta suatu sinergisitas  program 
yang saling menguntungkan serta  Mahasiswa  diharapkan  dapat  
mengamalkan  hal-hal  positif  yang telah didapatkan pada saat KKN-
DK di Desa Loka. 
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TESTIMONI 
1. Masyarakat 

 
 
 
 
 
 
      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RABAKING 
(Kaur Perencanaan Pembangunan Desa Loka) 
 

Assalamualamualaikum 
Alhamdulillah, saya selaku kaur perencanaan pembangunan   

mewakili   masyarakat   Desa   Loka,   berterima   kasih sebanyak-
banyaknya kepada mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar 
Angkatan 65 ini. Walaupun di masa pandemi ini, mahasiswa KKN 
tetap berbaur dengan masyarakat secara baik dan masyarakatpun 
meresponnya dengan sangat baik. 

Dalam waktu yang singkat ini, mahasiswa KKN ini dapat 
memberikan kesan yang luar biasa bagi  kami masyarakat Desa 
Loka, salah satunya program kerja Festival Anak Shaleh yang 
dimana menyatukan masyarakat antar dusun. Tentu dengan adanya 
kegiatan ini sangat membantu membangun relasi dan silaturahmi 
antar dusun dan mengembangkan bibit bibit unggul anak anak Desa 
Loka dalam Bidang Keagamaan. 

Mahasiswa KKN Angkatan 65 sangat banyak berperan dalam 
membantu menata desa kami, sangat memperhatikan fasilitas- 
fasilitas umum seperti kebersihan masjid dan kantor desa, sehingga 
para KKN ini membuatkan Batas Desa Loka dengan Tompobulu. 
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Hal yang sangat saya sukai dari mahasiswa KKN Angkatan 65 
adalah mereka mudah berbaur dengan masyarakat, mereka mudah 
diterima oleh masyarakat karena mereka sangat merakyat dan 
sederhana. 

Harapan  saya  kepada  mahasiswa  KKN  selanjutnya untuk  
memperbanyak  relasi  bersama  masyarakat  dan  jangan  gengsi 
untuk bergaul dengan mereka. Percuma punya ilmu yang tinggi tapi 
tidak pernah mau melihat masyarakat dan tidak mau berbaur dengan 
mereka. 

Sekian.... 
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 
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LILIS ANDINI 
(Kasi Pelayanan Desa Loka) 

Bismillahirrahmanirrahiim 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Hal yang sangat saya apresiasi dari KKN Angkatan 65 ini, 
dapat memberikan motivasi kepada para pemuda dan anak-anak yang 
ada di Desa Loka. Berkat KKN ini lah kami para pemuda dan anak-
anak termasuk Karang Taruna dan santri-santri di Desa Loka dapat 
memiliki motivasi sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan kami 
sendiri, yang dimana sebelum-nya Karang Taruna dan santri kami 
sempat tidak memiliki arah dan tujuan. Semenjak KKN ini 
berinteraksi dan memberikan motivasi-motivasi sehingga Karang 
Taruna dan santri kami mulai bangkit. 

Juga saya salut kepada KKN ini karena bisa merangkul para 
santri- santri di Desa Loka, yang awalnya acuh tak acuh terhadap 
sesama sekarang mulai terjalin hubungan. Berkat salah  satu 
program kerja KKN yaitu Festival  Anak  Shaleh  yang  menyatukan  
masyarakat  dan  santri- santri antar dusun, disinilah terjadi hubungan 
kekeluargaan antar dusun se desa Loka. 

Harapan  saya  sebagai  pemuda  dan  masyarakat  desa  Loka  
agar teman-teman para pemuda dan santri-santri selalu berinovasi, 
berkreasi, dan berkarya. 
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2. Testimoni Mahasiswa KKN Angkatan 65 

 
 
 
 
 
  
 

SAPARUDDIN S 
 
 

SAPARUDDIN S 
 
 
 

Saparuddin S 
(Koordinator Desa) 

Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) 
Fakultas Adab dan Humaniora 

NIM : 40200117105 
 

Bismillahirrahmanirrahiim 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Kuliah Kerja Nyata atau yang biasa disingkat dengan kata 
KKN, merupakan tugas wajib bagi setiap mahasiswa akhir untuk 
menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan. Namun, pada 
pelaksanaan KKN angkatan  65 tahun 2021 ini sangat berbeda dengan 
pelaksanaan KKN angkatan sebelumnya mulai dari pembekalan yang 
dilaksanakan secara daring hingga pelaksanaan KKN di daerah. KKN-
DK inilah perbedaan dengan KKN sebelum-sebelumnya yang dimana 
tahun ini ada tambahan DK yang berarti “Dari Kampung” jadi 
KKN-DK yaitu “Kuliah Kerja Nyata Dari Kampung”. 

Kita ketahui bersama bahwa saat ini Negara kita sedang dilanda   
sebuah   bencana   yaitu   adanya   virus   Covid   -19   yang 
mempersempit  ruang  gerak  kita  untuk  bersosialisasi  yang  
berdampak pada pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan sector 
lainnya sehingga untuk mewujudkan pengabdian di masyarakat juga 
terbatas dalam pelaksanaannya. Dimana pada tahun ini 
penyelenggaraan KKN dilaksanakan dari kampung, tentu ini 
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merupakan suatu hal yang baru sepanjang     pelaksanaan KKN di 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.  

Sebelum terbukanya pendaftaran KKN, awalnya saya bimbang 
ikut atau tidak pada KKN angkatan 65 ini karena pelaksanaannya di  
kampung  masing-masing  tentu  kurang  seru  dalam pelaksanaannya, 
dan juga teman KKN pastinya sudah saling kenal. Disisi lain    saya 
juga berfikir mumpung pelaksanaan KKN kali ini tidak dipungut biaya 
sehingga akan membantu mengurangi pembiayaan dan pada akhirnya 
sayapun memilih untuk mendaftar KKN-DK angkatan 64. setelah 
melewati tahap pendaftaran, selanjutnya ada beberapa tahapan yang 
harus kita ikuti yaitu pembekalan yang dilaksanakan beberapa kali 
secara daring (via zoom). Kemudian setelah melaksakan pembekalan, 
akhirnya pengumuman kelompok sudah keluar ternyata saya 
dikelompokkan diluar dari lokasi desa yang saya pilih waktu 
pendaftaran yakni di tempatkan di Desa Loka tapi itu tidak jadi 
masalah karena akan menambah pengalaman, mendapatkan teman 
yang baru dan masih dalam kecamatan yang sama dengan pilihan desa 
waktu saya mendaftar. 

Kelompok saya berdasarkan pengumuman kelompok masuk 
dalam kelompok  yang beranggotakan 13 orang yakni saya sendiri yang 
dipercayakan sebagai coordinator Desa, Irfan Jaya dari Jurusan 
Manejemen Pendidikan Islam, Muhammad Fiqri Febriansya dari jurusan 
Teknik Arsitektur, Muh Sundi Safi’I Ahmad dari Jurusan Fisika, 
Muhammad Ali dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Muh. 
Khairul dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Sarmila dari jurusan 
Ilmu Peternakan, Rini Asriani dari Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 
Anna Febriana dari Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Febriansyah dari 
Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Syamsinar dari Jurusan 
Manajemen Pendidikan Islam, Rismawati dari Jurusan Pendidikan Islam 
Anak Usia Dini, dan Sri Wahyuni dari Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir. 
Tentunya dari 13 orang ini memiliki karakter yang berbeda-beda dan 
kemampuan yang berbeda-beda juga, saling mengisi kekurangan 
sehingga dalam pelaksanaan program KKN-DK selama 45 hari berjalan 
dengan baik. Begitupun dengan masyarakat Desa Loka sangat menerima 
kedatangan kami untuk melaksanakan program KKN kami. 

Betapa bersyukurnya saya bisa KKN ditempatkan di Desa Loka, 
tak ada rasa menyesal sedikit pun. Semua keraguan yang saya rasakan 
sebelumnya sirna dengan penerimaan yang hangat serta partisipasi oleh 
Penduduk Desa Loka dalam setiap kegiatan yang kami adakan, Teman-
teman KKN seperjuangan Desa Loka terima kasih atas segalanya saya 
bangga punya teman seperti kalian. Saya harap kenangan yang telah 
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terukir selama 45 hari akan menjadi kenangan terindah untuk kalian 
semua dan akan dikenang selalu. Dan harapan saya semoga silaturahmi 
kita tidak cukup sampai disini saja. Mohon maaf jika selama pelaksanaan 
KKN-DK ada kata kata yang menjanggal dihati baik disengaja maupun 
tidak disengaja.  

Sekian dan terima kasih minallahil musta’an 
waalaihitiklan  

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu 
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SARMILA 
(Sekretaris) 

Jurusan Ilmu Peternakan 
Fakultas Sains dan Teknologi 

NIM : 60700117007 
Bismillahirrahmanirrahiim 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Kita ketahui bersama bahwa saat ini Negara kita sedang dilanda 

sebuah bencana yaitu adanya virus Covid -19 yang mempersempit ruang 
gerak kita untuk bersosialisasi yang berdampak pada pertumbuhan 
ekonomi, pendidikan dan sektor lainnya sehingga untuk mewujudkan 
pengabdian dimasyarakat juga terbatas dalam pelaksanaannya. Dimana 
pada tahun ini penyelenggaraan KKN dilaksanakan dari kampung, tentu 
ini merupakan suatu hal yang baru sepanjang  pelaksanaan KKN di 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.  

Kuliah Kerja Nyata atau yang biasa disingkat dengan kata 
KKN, merupakan tugas wajib bagi setiap mahasiswa akhir untuk 
menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan. Namun, pada 
pelaksanaan KKN 

 
angkatan  65 tahun 2021 ini sangat berbeda dengan pelaksanaan 

KKN angkatan sebelumnya mulai dari pembekalan yang dilaksanakan 
secara daring hingga pelaksanaan KKN di daerah. KKN-DK inilah 
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perbedaan dengan KKN sebelum-sebelumnya yang dimana tahun ini 
ada tambahan DK yang berarti “Dari Kampung” jadi KKN-DK yaitu 
“Kuliah Kerja Nyata Dari Kampung”. 

Kelompok saya berdasarkan pengumuman kelompok masuk 
dalam kelompok  yang beranggotakan 13 orang yakni saya sendiri yang 
dipercayakan sebagai coordinator Desa, Irfan Jaya dari Jurusan 
Manejemen Pendidikan Islam, Muhammad Fiqri Febriansya dari jurusan 
Teknik Arsitektur, Muh Sundi Safi’I Ahmad dari Jurusan Fisika, 
Muhammad Ali dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Muh. 
Khairul dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Sarmila dari jurusan 
Ilmu Peternakan, Rini Asriani dari Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 
Anna Febriana dari Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Febriansyah dari 
Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Syamsinar dari Jurusan 
Manajemen Pendidikan Islam, Rismawati dari Jurusan Pendidikan Islam 
Anak Usia Dini, dan Sri Wahyuni dari Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir. 
Tentunya dari 13 orang ini memiliki karakter yang berbeda-beda dan 
kemampuan yang berbeda-beda juga, saling mengisi kekurangan 
sehingga dalam pelaksanaan program KKN-DK selama 45 hari berjalan 
dengan baik. Begitupun dengan masyarakat Desa Loka sangat menerima 
kedatangan kami untuk melaksanakan program KKN kami. 

 Masyarakat Loka menerima kami dengan senyuman hangat 
menandakan awal mula semangat kami ber-KKN. Hari demi hari kami 
lewati dan satu per satupun proker kami terselesaikan. Mulai dari jumat 
bersih, minggu bersih, Festival Anak shaleh, pengadaan batas desa, 
petunjuk jalan baik jalan raya maupun jalan tani, dan masih ada lagi saya 
lakukan bersama teman-teman saya, yang totalnya mencapai beberapa 
proker. Rasa syukur saya yang paling mendalam adalah melihat 
kebahagiaan masyarakat atas segala hal yang kami perbuat, mulai dari 
anak-anak hingga orang tua, mulai dari masyarakat biasa hingga aparatur 
desa Loka itu sendiri termasuk Bapak kepala desa dan keluarganya, 
"suatu hal baru" kata beberapa kepala dusun dan kepala sekolah ketika 
kami penutupan acara festival anak shaleh, sembari berpamitan, katanya 
yang lalu-lalu hanya ke pak desa lalu pergi namun, kali ini kami 
berpamitan kepada seluruh warga desa loka yang pernah terlibat dengan 
kami sekalipun hanya sekali-dua kali. Semoga kami menjadi penggerak 
atau dapat memotivasi warga desa khususnya para pemuda lewat 
program kerja kami serta metode-metode pendekatan sosial kami. Amin 

Sekian dan terima kasih 
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
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  LAMPIRAN  
 

Pengajaran BTQ di TPA Nurul Hikmah 
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Membantu mengajar Tenaga Pendidik di SD Kompassa 
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Kahfian Setiap Malam Jum’at 
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Perombakan cet batas Desa Loka dengan Kassi 
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Tebar Qur’an dan Iqra di setiap Dusun 
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Menelusuri Perkebunan Sayur-mayur 
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Festival Anak Soleh 
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Pembuatan Batas Kota dengan Tompo Bulu 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 

 

 
 
 

Tadabbur Alam bersama Santri Nurul Hikmah 
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Peringatan Isra’ Mi’raj 
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Pemasangan spanduk pencegahan Covid bersama Babinsa dan 

aparatur Desa Loka 
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Pembersihan Lingkungan 
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 Khutbah Keliling  
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MUQADDIMAH DESA BARANA 
 

UIN Alauddin Makassar merupakan salah satu perguruan 
tinggi islam negeri yang ada di Indonesia. Dalam Tri Dharma 
Perguruan Tinggi yang terdiri atas Pendidikan Dan Pengajaran, 
Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian. Masyarakat 
menggambarkan secara utuh fase-fase menuju pembelajaran sejati. 
Keberadaan UIN Makassar di tengah-tengah masyarakat tepatnya di 
sul sel sangat mempeengaruhi tingkat proses pembelajaran di 
perguruan tinggi. Salah satu program pada pengabdian masyarakat, 
yaitu program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang sejak dulu hadir 
sebagai salah satu penunjang kelulusan mahasiswa di UIN Makassar. 

Saat ini, UIN Alauddin Makasar memberikan kesempatan 
kepada mahasiswa untuk mngabdi pd masytrakat pada pelaksanaan 
KKN DK angk 65 UIN Makasr. KKN DK angk 65 yang dipilih oleh 
penulis terletak di Desa Barana kec. Bangkala Btrat Kab. Jenepontio 
sebagai posko atau lokasi KKN yang dipilih Bagi mahasiswa yang 
melaksanakan KKN Angkatan  65. Pemilihan lokasi berdasarkan 
sesuai dengan arahan dari universitas karena saat ini pelaksanaan kkn 
dk dilaksanakan ditngah pandemi sehingga pelaksanaannya dilakukan 
dari kampung masing=masing mahasiswa. 

Akhirnya selaku penulkis pada laporan akhir KKN DK angk 
65 yang berada idi lokasi Desa Barana Kec Bangkala Barat Kab 
Jene[ponro mempersembahkan sebuah tulisan diharapkan mampu 
bermanfaat bagi sleuruh pembaca. 

 
Barana, 10 April 2021 

 
 

Tim Penyusun 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
Desa Barana berada posisi yang sangat strategis karena 

dilingkari oleh 2 (dua) buah aliran sungai yang menjadi tumpuan 
harapan masa depan bagi masyarakat Desa Barana. Dilihat dari 
bentang alamnya secara makro, Desa Barana terdiri dari daerah 
perbukitan pada wilayah bagian utara dan dataran pada bagian 
selatan. 

Luas wilayah mencapai 3.337,65 Ha 3,79% dari luas wilayah 
kabupaten Jeneponto. Desa Barana secara administratif terbagi 
dalam 7 wilayah dusun yakni Dusun Parang La’bua, Dusun 
Kalongkong, Dusun Bonto Parang, Dusun Mattoanging, Dusun 
Tombolo, Dusun Tanete, dan Dusun Bonto Kassi. 

Secara ekonomis berdasarkan letak geografis, Desa Barana 
sangat strategis dalam pengembangan sektor pertanian dan 
perkebunan, disamping sektor-sektor lain sebagai penunjang. Tinggal 
pengelolan dari pemerintah desa tersebut sehingga dapat menjadi 
tenaga pendorong bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat 
Barana. 

 
B. Pemetaan Aset 

Pembagian Aset ada dua, yaitu: 
1.   Aset individu seperti bakat yang dimiliki oleh setiap 
individu. 

Misalnya anak yang jago dalam tilawah, olahraga, seni, dan 
lain- lain. 

2. Aset sosial, interaksi sosial antara masyarakat sangat terjalin 
harmonis dan saling gotong-royong. Buktinya, mereka saling 
membantu dalam mengangkut hasil panen padi. warga desa 
Barana mayoritas petani hingga mata pencaharian sehari-hari 
ialah bertani. Di desa Barana juga terdapat banyak lahan 
perkebunan, akan tetapi pada saat ini belum waktunya 
mengelolah, karena masyarakat fokus pada panen padi dan 
jagung. 

 
Desa Barana memiliki potensi yang cukup besar dalam 

menunjang program pemerintahan, pemberdayaan dan 
kemasyarakatan. Bila potensi tersebut dapat dimanfaatkan dengan 
baik, kemudian didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas 
dengan adanya Sarjana lulusan perguruan tinggi dari berbagai lulusan 
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Universitas, adanya kader posyandu di setiap dusun yang bisa 
menunjang tarap kesehatan warga dan mengurangi resiko kematian 
disaat melahirkan, Unsur kelembagaan yang cukup mulai dari 
Perangkat Desa, BPD, PKK, Posyandu, Kelompok tani, dan 
Sumber daya Usia produktif baik laki-laki maupun perempuan. maka 
harapan- harapan untuk menuju masyarakat sejahtera dan mandiri 
dapat direalisasi. 

Secara universal potensi di Desa Barana dapat diklasifikasikan 
kedalam 3 (tiga)   bagian besar, yaitu: 

 
1.  Potensi Bidang Pengembangan Wilayah 

Dalam bidang pengembangan wilayah, Desa Barana 
memiliki potensi sarana dan prasarana infrastruktur dasar 
(pendidikan dan kesehatan). Infrastruktur jalan, jembatan, DAM, 
bendungan dan irigasi. Selain itu potensi yang cukup besar 
peranannya dalam menunjang kesejahteraan masyarakat adalah 
infrastruktur kantor Desa,kantor BPD, dan kantor PPL 
Pertanian. 

Khusus menyangkut sumber daya air yang menjadi andalan 
untuk menunjang infrastruktur irigasi maka air permukaan sungai 
yang ada di wilayah Barana menjadi sumber utama dalam 
perencanaan pembangunan DAM Bonecilla, Bendungan 
Karamadingin, Bendungan ta’panjeng dan Bendungan 
pamukkulu. 

Namun hingga saat ini pembangunan infrastruktur 
tersebut belum optimal penggunaannya sehingga masih 
dibutuhkan perencanaan yang lebih tepat dan efektif sehingga 
manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat dalam 
menunjang peningkatan hasil pertanian. 

2.  Potensi Bidang Sosial Budaya 
Dalam bidang social budaya, Desa Barana memiliki potensi 

tenaga kerja yang cukup besar diseluruh pelosok dusun. Selain itu 
potensi desa dalam bidang ini adalah: Kelompok Tani, 
Kelompok SPP, Kelompok Agama, Kelompok Majelis Ta’lim, 
Kelompok PKK, Kader Posyandu, Karang Taruna, Lembaga 
Pengembangan Desa badan usaha milik desa (BUMDES), Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), Kelompok Pemuda dan 
Olahraga, serta Aparat Perangkat Desa merupakan urat nadi 
terlaksananya roda pemerintahan, pembangunan dan 
kesejahteraan masyarakat. 
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3.   Potensi Bidang Ekonomi 
Dalam bidang ekonomi Desa Barana memiliki potensi untuk 

dapat berkembang pesat dan memiliki prosfek yang cerah 
dimasa- masa yang akan dating, tergantung kualitas sumber daya 
manusia yang mengelola potensi ekonomi di desa. Potensi 
Ekonomi Desa Barana meliputi: 
a) Potensi tambang golongan C seperti: Batu gunung, batu kali, 

pasir, sirtu, dan kerikil. Semua ini merupakan aset desa yang 
perlu dimanfaatkan dan dikelola dengan baik untuk 
menunjang peningkatan pendapatan masyarakat, salah satu 
program untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut 
adalah dengan mendirikan pabrik pengelola betu pecah, bila 
program ini dapat terealisasi maka akan mnyerap banyak 
tenaga kerja pengangguran (mengurangi pengangguran), 
menambah penghasilan masyarakat serta meningkatkan 
pendapatan asli desa. 

b) Potensi Koperasi Unit Desa (KUD) dan UMKM 
Potensi ini cukup besar berpengaruh terhadap peningkatan 
kesejahteraan masyarakat kalau dikelola dan dimanfaatkan 
dengan baik. Managemen pengelolaan koperasi dan UMKM. 
sangat menentukan arah dan masa depan anggota koperasi 
dan pelaku UMKM. untuk itu diperlukan pembinaan dan 
pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya 
menusia pengelola koperasi dan pelaku-pelaku UMKM. 

c) Potensi hasil pertanian dan peternakan 
Hasil pertanian dan peternakan merupakan potensi terbesar 
yang ada di desa Barana karena sebagian besar sumber 
penghasilan masyarakat adalah petani dan berternak. Potensi 
ini diharapkan dapat menjadi tenaga pendorong kemajuan 
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Barana 
dimasa yang akan datang. 

d) Potensi hasil hutan/kebun rakyat 
Hasil hutan/kebun rakyat ini merupakan potensi desa yang 
sangat menunjang perekonomian masyarakat. Pemanfaatan 
hutan/kebun milik rakyat sudah mulai dirintis sejak beberapa 
tahun silam dan hasilnya sudah dinikmati masyarakat, seperti: 
kayu jati, jambu mente, mangga, bambu, dan pohon-pohon 
lainnya. Biasa kayu jati dan pohon bambu dijual masyarakat 
dalam bentuk gelondongan atau dimanfaatkan sendiri oleh 
masyarakat untuk membangun rumah, sementara hasil jambu 
mente dikumpulkan oleh masyarakat kemudian dipasarkan 
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kekawasan industri dengan harga rendah. Pohon mangga, 
dan pohon-pohon lainnya akhir-akhir ini banyak yang dijual 
oleh masyarakat  hanya  untuk  bahan  bakar  batu-bata.  
Sebagian upaya pembangunan untuk memanfaatkan sumber 
daya hutan tersebut terutama hasil jambu mente adalah 
pelatihan dan pendirian industri pengelola jambu mente, 
sementara untuk hasil kayu jati yang diprogramkan pelatihan 
dan pembinaan tenaga kerja pertukangan sehingga kayu jati 
tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan 
untuk membuat lemari, kursi, dan lain-lain. Dengan demikian 
pendapatan masyarakat dapat meningkat dan dapat menyerap 
tenaga kerja seiring dengan berdirinya industri pengelola 
jambu mente. 
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No 
Uraian Sumber Daya 

Pembangunan 

 
Jumlah 

 
Satuan 

1 Aset prasarana UMUM 
  

 
a. Jalan 18.400 Km 

 
b. Jembatan 5 Unit 

 
c. Mesjid 15 Unit 

2 
Aset Prasarana 
PENDIDIKAN 

  

 
a. Gedung Paud 1 Unit 

 
b. Gedung TK 1 Unit 

 
c. Gedung SD 6 Unit 

 
d. Gedung SMP 4 Unit 

 

e. Taman Pendidikan 
Alqur'an 6 Unit 

 

f. KOBER (kelompok 
bermain) 2 Unit 

3 
Aset prasarana 
KESEHATAN 

  

 
a. Puskesdes 1 Unit 

 
b. Pustu 1 Unit 

 
c. MCK 4 Unit 

 

d. Sarana Air Bersih/ 
sumur bor 5 Unit 

 
e. Posyandu 1 Unit 

4 
Aset prasarana 
PERTANIAN 

  

 
a. Jalan Tani 14.720 m 

 
b. Sumur bor pertanian 1 Unit 

 
c. Saluran irigasi 1340 m 

 
d. Jembatan jalan tani 3 Buah 

5. 
Aset prasarana 
OLAHRAGA 

  

 
 Lapangan bola 1 Buah 
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C. Fokus atau Prioritas Program 
Fokus sekaligus prioritas di desa Barana yaitu Pendidikan dan 

peningkatan SDM di masa pandemi.  

 
 

 
 
 

D. Tujuan dan Manfaat Program 
Membantu masyarakat dalam rana pendidikan dan peningkatan 

SDM sehingga menciptakan masyarakat religuis dan berbudi pekerti. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM DESA 

A. Sejarah Singkat Desa 
Asal Usul Desa Desa Barana sebelum ditetapkan menjadi Desa 

defenitif, memang sudah dikenal sejak zaman kerajaan Gowa yang 
dipimpin oleh seorang yang bergelar Gallarrang. Kemudian seiring 
dengan perkembangan zaman, Pada waktu itu masyarakat 
bermaksud membuat pemekaran desa yang diprakarsai oleh para 
Tokoh masyarakat dan Tokoh agama yang pada waktu memandang 
perlu pemekaran, mengingat luas teritorial dan jumlah penduduk 
sudah memungkinkan untuk dimekarkan.   Dengan perjalanan yang 
cukup panjang dan kendala yang dihadapi cukup banyak akhirnya 
pada tahun 1985 Pemerintah Kabupaten Jeneponto mengabulkan 
keinginan tersebut sehingga terbentuklah desa defenitif yang 
selanjutnya diberi nama “BARANA”. 

Sejarah Kepemimpinan Desa Barana dari awal sampai 
sekarang adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 1.1 Daftar nama kepala Desa Barana 

No. Nama Kepala Desa Periode Keterangan 

1.  
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 

Makkacaeng Dg 
Jarung 

Abd Malik Nur Kr 
Nai 

H. Tompo Dg. Situju 
 

Agusslim Dg Situru 
 

Kamaluddin Dg 
Simung 

H. Abd Majid 
 

Asrul Dg Bali 

1985-1995 
 
1995-2003 
 
2003-2008 
 
2008-2014 
 
2014-2015 
 
2015-2016 
 
2016-2021 

Kades 
 
Kades 
 
Kades 
 
Kades 
 
Pjs 
 
Pjs 
 
Kades 
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B. Letak Geografis 
Letak Wilayah Desa Barana menurut data dari Statistik 

hasil Pemetaan tahun 2011 dengan alat ukur GPS berada pada 
LONG 107° 53' 50.3736" ( Bujur) dan LAT -6° 53' 21.8034" 
(Lintang) ,dengan batas- batas desa sebagai berikut :  

 Sebelah Utara  : Desa Cakura (Takalar) Dan Desa 
       Pappalluang 

 Sebelah Timur  : Desa Beroanging dan Kelurahan Bulu Jaya 

 Sebelah Selatan  : Kelurahan Bulu Jaya  

 Sebelah Barat  : Desa Bulu Kunyi (Takalar) 
 
 
Luas Wilayah Desa Barana merupakan desa yang 

bertipologi perbukitan dengan luas wilayah 3.337,65 Ha, yang 
terdiri dari :  
1. Sawah : 303 hal 
2. Tanah bukan sawah : 

 Perkebunan : 982 ha  

 Hutan : 1.837,40 ha  

 Lainnya : 215,25 ha  
Sumber Daya Alam terdiri dari : 

1. Pertanian  
2. Perkebunan  
3. Lahan / Tanah 
4. Batu gunung 
5. Pasir 
6. Kerikil 
7. Sertu 
8. Kayu 

Orbitasi Orbitasi / jarak dari pusat-pusat pemerintahan : 
1. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan  : 1,5 km 
2. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten   : 44 km  
3. Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi                 : 62 km 

 
 
 
 
 
 
 



120 

 

C. Struktur Penduduk 
1. Kependudukan 

 

No
. 

Uraian SDM Jumlah Satuan 

1. Penduduk dan Keluarga 
a. Jumlah penduduk laki-

laki 
b. Jumlah penduduk 

perempuan 
c. Jumlah keluarga 

 
2.246 
 
2.536 
 
1.301 

 
Orang  
 
Orang  
 
Orang  

3. 2.  Sumber penghasilan utama 
penduduk 
a. Pertanian 
b. Perkebunan 
c. Pabrik padi 
d. Kerajinan 
e. Perdagangan 

 
 
444 
70 
27 
50 
32 

 
 
Org 
Org 
Org 
Org 
Org 

3. Tenaga kerja berdasarkan 
latar belakang pendidikan 
A. Lulusan S-1 Keatas 

1. PNS 
2. Honorer 

B. Lulusan SMA 
1. TNI-AD 
2. Polisi 
3. Polisi Militer/PM 
4. Polwan 
5. Lulusan SMP 
6. Lulusan SD 
7. Tidak lulusas 

SD/Tidak sekolah 

 
 
 
20 
35 
 
29 
3 
1 
1 

 
 
 
Org  
Org  
 
Org  
Org 
Org 
Org 
 

 Jumlah total 4.782 Org 

 
2. Keadaan Demografis/ Sosial 

a. Tingkat Pendidikan Masyarakat  
Tingkat Pendidikan Desa Barana hingga tahun 2014 

mengalami perbaikan, antara lain diukur dengan 
meningkatnya pendidikan yang meliputi pendidikan usia dini, 
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pendidikan dasar sembilang tahun, pendidikan menengah, 
pendidikan tinggi dan pendidikan non formal. 

Data pendidikan masyarakat di desa barana sebagai 
berikut: 
1) Lulusan pendidikan umum 
 Taman kanak-kanak  : 150 Orang  

 Sekolah dasar/sederajat : 1005  Orang 

 SMP/sederajat  : 900  Orang 

 SMA/sederajat  : 700  Orang 

 Akademi   : 47  Orang 

 Sarjana S1   : 164  Orang 

 Sarjana S2   : 6  Orang 
 

2) Tidak lulus dan tidak sekolah 

 Tidak lulus  : 674  Orang 

 Tidak sekolah : 253  Orang 
b. Tingkat kesejahteraan masyarakat 

 

No.  Jenis Kesejahteraan 
Masyarakat 

Jumlah KK Presentase 
(%) 

1. 
2. 
3. 

Kaya 
Sedang 

Kurang mampu 

30 
197 
1.028 

2,39% 
15,70% 
81,91% 

 Total 1.255 100% 
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3. Keadaan ekonomi 

a. Perekonomian Desa, Perekonomian yang ada di Desa Barana 
merupakan aset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian 
penduduk desa. Selain mayoritas penduduk sebagai petani di 
Desa Barana banyak tumbuh usaha-usaha kerajinan, warung, 
gilingan padi, toko, pedagang, peternakan, pertukangan, buruh 
tani, PNS dan TNI. 

b. Kemampuan Keuangan Desa Barana masih mengandalkan 
bantuan dari pemerintah sementara untuk pendapatan asli desa 
dan bantuan pihak ketiga masih sangat kurang.  

c. Prasarana dan Sarana Perekonomian Desa  

1) Sarana Jalan-jalan desa yang merupakan akses menuju pusat kota 
belum semuanya di aspal dan keadaannya banyak yang rusak.  
Jalan Gang untuk tiap dusun belum semuanya di rabat beton.  

2) Sarana Irigasi yang ada di Desa Barana masih kurang. 

3) Sarana Telekomunikasi dan informasi dengan banyaknya alat 
telekomunikasi yang ada seperti telepon genggam (HP), akses 
internet membuat komunikasi semakin lancar dan mudah. 
Disamping itu sebagian besar keluarga telah memiliki sarana TV 
dan Radio. 

 
1. Kondisi Pemerintahan Desa 

Pembagian Wilayah Desa Barana terdiri dari 7 Dusun dan 19 RK. 
Dengan susunan sebagai berikut: 

1. Dusun Parang Labbua 
2. Dusun Kalongkong 
3. Dusun Bonto Parang 
4. Dusun Mattoanging 
5. Dusun Tombolo 
6. Dusun Tanete 
7. Dusun Bonto Kassi 
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D. Sarana dan Prasarana 
Sarana Prasarana Umum desa Barana 

No. Prasarana Jumlah 

1. Gedung Sekolah Dasar (SD) 6 

2. Gedung SMP/Tsanawiyah 4 

3. Gedung Pustu 1 

4. Gedung Poskesdes 1 

5 Masjid 15 

6 Musholla 1 

7 Lapangan  1 

8 Lapangan Bola 10 km 

9 Jalan Desa Aspal 7 km 

10 Jalan Desa Rusak 14720 m 

12 Jalan Tani 4 

13 Tangki Air Bersih 5 

14 Mck Umum 3 

15 Jembatan-jembatan Jalan Tani 1 

16 Sumur bor Pertanian 5 titik 

17 Saluran irigasi pertanian KoBer 
(Kelompok Bermain) 

2 buah 
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BAB III 
RINTISAN KEGIATAN DAN PELAKSANAAN  

PROGRAM 
A. Rintisan Kegiatan 

Setelah melakukan seminar penyambutan KKN-DK angkatan 
65 UIN Alauddin Makassar  Desa Barana, Kec. Bangkala Barat Kab. 
Jeneponto Sul-Sel dirangkaikan dengan seminar program kerja 
dengan tema penerapan modernisasi beragama dalam penanganan 
dampak covid 19 dengan pendekatan ABCD (asset based 
community development) di balai kantor desa, sekaligus memberikan 
masyarakat kesempatan untuk mengusulkan hal-hal yang menjadi 
keresahan sekaligus kebutuhan  masyarakat untuk dijadikan sebagai 
program kerja. 

Dari usulan tersebut, dapat diambil kesimpulan untuk 
program kerja yang akan dilaksanakan di desa Barana ini, yakni ada 
lima. Diantaranya: 

1. Membersihkan masjid yang ada di desa Barana 

2. Melaksanakan isra’ mi’raj di dusun Kalongkong 

3. Senam 

4. Pelatihan dakwah 

5. Festival anak sholeh 
Program-program kerja tersebut akan di rampungkan dalam 

kurun waktu 45 hari selama masa pengabdian KKN-DK 
berlangsung. Dengan program kerja yang di peroleh dari pendekatan 
ABCD ini, di harapkan dapat memberikan pengaruh bagi masyarakat 
desa Barana.  

Adapun kegiatan yang lain diluar program kerja hanya sebagai 
bentuk pengabdian pada desa Barana. Seperti, sholawat bersama 
sekali sepekan, mengajar mengaji santri TKA-TPA, silaturahmi pada 
masyarakat desa Barana. Adapula kegiatan diluar program kerja yaitu 
membantu beberapa masyarakat dalam mengangkut hasil jemuran 
padi yang merupakan sebuah aset di desa Barana. Adapun 
sasarannya dalam hal ini ialah sebagai bentuk pendekatan yang 
dilakukan oleh para mahasiswa yang sedang melakukan KKN 
(Kuliah Kerja Nyata).  

Desa Barana ini termasuk desa yang unik, karena terdapat 
sebuah grup yang mereka sepakati dengan nama ‘SAHABAKA’. 
Kegiatan yang dilakukan dalam grup Sahabaka ini ialah sholawatan 
tiap malam jum’at dan mengadakan pengajian bagi ibu-ibu. Mereka 
tidak memiliki rasa malu untuk belajar walaupun usianya sudah 
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terbilang sudah tidak muda lagi tetapi semangat belajarnya melebihi 
anak remaja pada umumnya.  

Selain itu group SAHABAKA juga bekerja sama untuk 
membangun masjid di Limbangan Jarang dusun Mattoanging sebagai 
sarana dalam melakukan aktivitas yang bermanfaat seperti 
sholawatan di malam jum’at, belajar mengaji, dan lain-lain. Mereka 
memberikan nama masjid ini Khulafaurrasyiddin. Biasanya juga, para 
ibu-ibu setiap sepekan sekali mengadakan acara perkumpulan di 
salah satu rumah warga untuk mempererat silaturahim. 

 
B. Pelaksanaan Program 

Sudah ada kesimpulan yang diperoleh setelah melaksanakan 
seminar. Program yang telah terlaksana saat ini sudah ada 4. 
Pelaksanaan program kerja tidak langsung dilaksanakan sekaligus, 
namun berdasarkan waktu dan kesempatan yang telah di rencanakan 
sebelumnya. 
1. Membersihkan Masjid 

Setelah melakukan wawancara dengan bapak  kepala desa 
Barana, Asrul Bali dia mengatakan bahwa di desa Barana terdapat 
18 Masjid termasuk mushollah.  
a. Masjid Nurul Hidayah 

Kegiatan program kerja yang pertama dilaksanakan setelah 
tiba di desa Barana ialah program kerja membersihkan masjid, 
yakni masjid Nurul Hidayah yang ada di dusun Parang 
Labbua. Pada saat pembersihan masjid Nurul Hidayah di hari 
jum’at tanggal 5 Maret 2021, tidak terdapat banyak kesulitan. 
Karena, alat-alat yang terdapat di Masjid tersebut sudah 
lengkap.  

b. Masjid Silaturrahim 
Masjid ini terletak di Bonto Mate’ne Dusun Parang La’bua 
yang dilaksanakan pada hari Senin, 08 Maret 2021. Pada saat 
membersihkan, H. Tawang yang merupakan salah satu tokoh 
agama turut hadir dalam kegiatan tersebut. 

c. Masjid Ilham Kalongkong 
Masjid ini terletak di dusun Kalongkong, yang dilaksanakan 
pada hari Selasa, 9 Maret 2021. Pada  saat membersihkan 
turut hadir imam masjid dusun Kalongkong yang bernama 
Basir dg Situju untuk bersilaturahim dengan makasiswa KKN-
DK.  

d. Masjid Ar-Rahman 
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Di Bontocamba, dusun Bonto Parang pada tanggal 12 Maret 
2021. 

e. Masjid Babussalam  
Lokasi Masjid ini terletak di dusun Bontokassi. Pada hari 
selasa tanggal 16 Maret 2021. 

f. Masjid Dole’ 
Pada tanggal yang sama dengan jadwal pembersihan di masjid 
Babussalam. Lokasinya terletak di Dole’ dusun Bonto Kassi. 

g. Masjid Nurul Jihad 
Masjid ini terletak di Ganrang dusun Tanete yang 
dilaksanakan pada hari Kamis 18 Maret 2021 di dusun 
Tombolo. 

h. Masjid Nurul Hidayah 
Masjid ini terletak di dusun Tombolo. Dibersihkan pada hari 
selasa, 23 Maret 2021.  
Masjid yang sudah masuk dalam program kerja sebanyak 

tujuh. Selanjutnya, pelaksanaan pembersihan masjid yang lainnya 
akan dilaksanakan sesuai waktu dan kesempatan setelah rapat. 

  
 

2. Pelaksanaan Isra’ Mi’raj  
Isra mi’raj ini dilaksanakan di Masjid Ilham Kalokkong 

pada hari Rabu, 10 Maret 2021. Mahasiswa KKN-DK yang 
diberikan kepercayaan oleh Imam masjid untuk menjadi panitia. 
Menurut imam masjid di dusun Kalongkong, kegiatan isra’ mi’raj 
ini rutin dilaksanakan sekali dalam setahun. Kegiatan isra’ mi’raj 
sekaligus sebagai penyambung silaturahmi, karena banyak 
masyarakat yang ikut berpartisipasi. Ada beberapa penampilan 
dari mahasiswa KKN-DK, seperti pembukaan yang dibawakan 
oleh MC, ceramah, do’a, dan penampilan terakhir ialah puisi 
berantai. 
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3. Senam 
Senam merupakan suatu cabang olahraga yang melibatkan 

performa gerakan yang membutuhkan kekuatan kecepatan dan 
keserasian gerakan fisik yang teratur. Beberapa manfaat senam 
diantaranya menjaga kebugaran, menambah kekuatan dan 
kelunturan, meningatkan daya tahan, serta membantu 
membentuk tubuh menjadi ideal. 

Sebelum program kerja ini dilaksanakan, selaku mahasiswa 
sudah meminta izin pada ibu-ibu PKK agar memberikan izin 
untuk ikut dalam kegiatan senam rutin dua kali sepekan yang 
diadakan di aula kantor desa. Hingga, pertama kalinya mengikuti 
senam ialah hari jum’at, 12 Maret 2021. Orang menjadi instruktur 
senam ialah pak Chalic, salah satu guru SMAN 1 Takalar. Selain 
dari ibu-ibu PKK yang hadir dalam senam pada hari tersebut dari 
karang taruna Barana dan masyarakat dari kelurahan Bulujaya. 
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4. Pelatihan Dakwah 
Waktu pelaksanaan pelatihan ini ialah pada hari Jum’at, 19 

Maret 2021 di dusun Mattoanging. Titik fokus pada kegiatan ini 
ialah masyarakat dalam rangka pembinaan sekaligus dapat 
mendidik masyarakat yang ada di desa Barana. 
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BAB IV 
DESKRIPSI HASIL PELAYANAN DAN 

PEMBERDAYAAN DESA 
A. Kerangka Pemecahan Masalah 

Mahasiswa KKN-DK Desa Barana memilih metode analisis 
SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities and Threats). Untuk 
mempermuah menganilisis satu persatu permaslahan yang ada di 
Desa Barana. Metode analisis SWOT merupakan suatu metode 
praktis yang digunakan untuk mencari tahu kelakuan, kelemahan, 
kesempatan dan hambatan dari setiap permasalahan. 

Mahasiswa KKN-DK Desa Barana memilih metode analisis 
SWOT karena metode tersebut berkaitan dengan ABCD seperti 
yang dijelaskan saat pembekalan. Adapun penjelasan permasalahan 
di Desa Barana dan melalui metode analisis SWOT KKN-DK Desa 
Barana akan menguraikan secara rinci tentang Desa Barana, Kec. 
Bangkala Barat, Kab. Jeneponto. 

 

Matriks SWOT Bidang Lingkungan Hidup 

 
 Sterngths 
 

 
Weknes 

 
Opportunites 

 
Threats 

Masyarakat 
sangat 
mendukung 
dan sangat 
antusias 
terhadap 
kegiatan 
yang 
dilakukan 
oleh 
mahasiswa 
KKN-DK 
berupa 
membersihk
an masjid. 

Kurangnya 
perhatian 
masyarakat 
terhadap 
kebersihan 
dalam 
lingkungan 
hidup. 

Dengan 
adanya 
Mahasiswa 
KKN-DK, 
masyarakat 
merasa 
terbantu 
dan mulai 
sadar 
bahwa 
masjid juga 
butuh 
untuk 
dibersihkan 
agar lebih 
nyaman 
dalam 
beribadah. 

Kurangnya 
kesadaran 
masyarakat 
akan 
kebersihan 
hingga 
mahasiswa 
KKN-DK 
turut 
berpartisipasi 
dalam 
membersihk
an masjid. 
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Dari Matriks SWOT diatas, maka kami menyusun program 
kerja sebagai berikut: 
 Membersihkan Masjid 
 
 

Matriks SWOT Bidang Keagamaan 

 
Sterngths 

 

 
Weknes 

 
Opportunites 

 
Threats 

Acara isra’ 
mi’raj adalah 
kegiatan yang 
rutin dilakukan 
dalam tiap 
tahunnya. 
Sedangkan 
untuk festival 
anak soleh 
adalah salah 
satu bentuk 
kegiatan yang 
dilakukan 
mahasiswa 
KKN-DK 
sebagai wujud 
pengabdian 
pada 
masyarakat. 

Isra’ mi’raj 
masih sebagian 
kecil masyarakat 
yang hadir. 
Sedangkan 
untuk  festival 
anak soleh, 
kebanyakan 
yang hadir 
dimana kegiatan 
itu 
dilangsungkan. 

Kedatangan 
Mahasiswa 
KKN-DK 
bertepatan 
dengan waktu 
isra’ mi’raj. 
Sedangkan 
untuk festival, 
mahasiswa 
KKN-DK 
melihat adanya 
potensi yang 
dimiliki oleh 
anak-anak 

 

Kurang
nya 
antusias 
masyara
k untuk 
mendor
ong 
anak-
anaknya 
agar 
hadir 
dalam 
kegiatan 
yang 
dikukan
. 

 
Dari Matriks SWOT diatas, maka kami menyusun program 

kerja sebagai berikut: 
1. Isra’ Mi’ra’ 
2. Festival Anak Sholeh 
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Matriks SWOT Bidang Pengembangan SDM 

 
Sterngths 
 

 
Weknes 

 
Opportunites 

 
Threats 

Anak-anak 
sangat 
senang atas 
kehadiran 
Mahasiswa 
KKN-DK, 
begitupula 
dengan 
para 
orangtua 
santri 

Masih banyak 
anak-anak 
yang kurang 
dalam 
penyebutan 
makhraj 
dengan benar. 
Begitupun 
dengan hafalan 
dan doa harian 
 

Dengan 
adanya 
mahasiswa 
KKN-DK,  
setiap 
masyarakat 
merasa 
terbantu 

Lebihnya 
anak-anak 
yang akan 
dididik 
daripada 
tenaga 
pendidik atau 
kurangnya 
tenaga 
pendidik bagi 
anak-anak 
yanng akan 
dididik 
menyebabkan 
pembelajaran 
kurang efektif 

Dari Matriks SWOT diatas, maka kami menyusun program 
kerja sebagai berikut: 

Pelatihan Khutbah dan Ceramah 
 

Matriks SWOT Bidang Olahraga 

 
Sterngths 

 

 
Weknes 

 
Opportunites 

 
Threats 

Adanya 
antusias 
dari 
masyarak
at 
sehingga 
mengada
kan 
senam 

Hanya 
sebagian 
masyaraka
t yang 
hadir 
dalam 
kegiatan 
ini karena 
kesibukan 
mereka 

Adanya 
ibu-ibu 
yang 
meminta 
untuk 
diadakan 
senam 
demi 
kebugaran 
jasmani 

Kurangnya 
instruktur dan 
waktu luang 
bagi ibu-ibu 
karena 
kesibukannya 
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Dari Matriks SWOT diatas, maka kami menyusun program 
kerja sebagai berikut: 
 Senam 
 
 
B. Bentuk dan Hasil Kegiatan Pelayanan  

Tabel 1.1 
Bidang Lingkungan Hidup 

Bidang Lingkungan Hidup 

No. Kegiatan 01 

Nama Kegiatan Membersihkan Masjid 

Tempat Masjid 

Tujuan Untukmeningkatkan 
kenyamanan masyarakat 
dalam beribadah 

Waktu  Setiap hari 

Sasaran Masjid 

Deskripsi Kegiatan  Untuk menginformasikan 
secara tidak langsung 
kepada masyarakat bahwa 
masjid juga butuh 
dibersihkan agar lebih 
nyaman dalam beribadah. 

 
 Dokumentasi 
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Tabel 1.2 

Bidang Keagamaan 

Bidang Keagamaan 

No. Kegiatan 01 

Nama Kegiatan Isra’ Mi’raj 

Tempat Masjid Ilham Kalongkong 
Dusun Kalongkong 

Tujuan Untuk mengingatkan 
tentang sejarah Rasulullah 
dan kembali menambah 
ketakwaaan kepada Allah 
SWT. 

Waktu  11 Maret 2021 

Sasaran Masyarakat 

Deskripsi Kegiatan  Agar memeriahkan acara 
isra’ mi’raj. 

  
Dokumentasi  
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Tabel 1.3 
Bidang Keagamaan 

Bidang Keagamaan 

No. Kegiatan 02 

Nama Kegiatan Festival Anak Soleh 

Tempat Masjid Ilham 
Kalongkong Dusun 
Kalongkong 
Masjid At-Taqwa 
Dusun 
Mattoanging, 
Masjid Tanete. 

Tujuan Untuk mencetak 
generasi islami yang 
kreatif dan 
berakhlak mulia. 

Waktu  8 April – 11 April 
2021 

Sasaran Anak-anak 

Deskripsi Kegiatan  Agar menambah 
semangat anak-
anak untuk kembali 
mengulang hafalan 
yang akan 
dilombakan dan 
termasuk juga 
mendekatkan diri 
terhadap al-quran.  
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Dokumentasi  
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Tabel 1.2 
Pengembangan SDM 

Bidang Pendidikan 

No. Kegiatan 01 

Nama Kegiatan Pelatihan ceramah dan 
khutbah 

Tempat Masjid At-Taqwa Dusun 
Mattoanging 

Tujuan Meningkatkan keimanan 
kepada Allah SWT dan 
juga mampu dalam 
mendidik. 

Waktu  19 Maret 2021 

Sasaran Anak-anak 

Deskripsi Kegiatan  Bertambahnya ilmu yang 
didapatkan dan juga 
mampu untuk 
diaplikasikan. 
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 Dokumentasi  
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Tabel 1.2 
Bidang Olahraga 

Bidang Olahraga 

No. Kegiatan 01 

Nama Kegiatan Senam 

Tempat Aula Desa Barana dan 
Posko Mahasiswa 

Tujuan Agar tetap menjaga 
kebugaran dan kesehatan 
pada tubuh 

Waktu  Senin dan Jum’at Sore 
 

Sasaran Ibu-ibu 

Deskripsi Kegiatan  Agar menjalin silaturahmi 
yang baik terhadap 
masyarakat. 

  
Dokumentasi 
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C. Faktor-Faktor Pencapaian Hasil 
Hal-hal yang mendorong atas pencapaian hasil dalam 

pelaksanaan program kerja Mahasiswa KKN-DK Universitas Islam 
Negeri (UIN) Alauddin Makasar Angkatan 65 di Desa Barana ialah: 
1. Pemerintah setempat  memberikan izin kepada Mahasiswa KKN-

DK untuk melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
tengah maraknya wabah Virus Covid-19. 

2. Adanya Izin dari Kepala Desa, Asrul Bali. S.IP 
3. Masyarakat setempat menerima kedatangan Mahasiswa KKN-

DK termasuk dukungan dari kepala tiap-tiap dusun. 
4. Komunitas Pemuda-Pemudi Julukanyya juga ikut berpartisipasi 

dalam pelaksanaan program kerja Mahasiswa KKN-DK. 
5. Semua kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa KKN-DK sudah 

melakukan proses perencanaan sebelum program itu 
berlangsung. 
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BAB V 
MENTORING DAN EVALUASI 

A. Kesimpulan 
Kuliah Kerja Nyata Dari Kmapung (KKN-DK) merupakan 

tempat bagi mahasiswa untuk belajar hidup di masyarakat. Dengan 
adanya KKN-DK ini, mahasiswa diharapkan dapat berperan dan 
berpartisipasi secara aktif dalam msyarakat, sebab di dalam 
masyarakat bukan ilmu saja yang diterapkan melainkan bagaimana 
cara berbaur dalam masyarakat. 

Luas wilayah mencapai 3.337,65 Ha 3,79% dari luas wilayah 
kabupaten Jeneponto. Desa Barana secara administratif terbagi 
dalam 7 wilayah dusun yakni Dusun Parang La’bua, Dusun 
Kalongkong, Dusun Bonto Parang, Dusun Mattoanging, Dusun 
Tombolo, Dusun Tanete, dan Dusun Bonto Kassi. 

Desa Barana memiliki potensi yang cukup besar dalam 
menunjang program pemerintahan, pemberdayaan dan 
kemasyarakatan. Bila potensi tersebut dapat dimanfaatkan dengan 
baik, kemudian didukung oleh sumber daya manusia yang 
berkualitas dengan adanya Sarjana lulusan perguruan tinggi dari 
berbagai lulusan Universitas, adanya kader posyandu di setiap 
dusun yang bisa menunjang tarap kesehatan warga dan mengurangi 
resiko kematian disaat melahirkan. 

 
B. Rekomendasi 

Diharapkan dengan adanya Mahasiswa KKN-DK di Desa 
Barana dapat terjalin kerjasama yang berkelanjutan serta 
masyarakat dapat memberikan koordinasi yang erat dengan 
mahasiswa KKN-DK sehingga tercipta suatu sinergisitas program 
yang saling menguntungkan serta Mahasiswa diharapkan dapat 
mengamalkan hal-hal positif yang telah didapatkan pada saat 
KKN-DK di Desa Barana. 
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TESTIMONI 
 

1. Respon kepala Desa Barana, Asrul Bali S.IP 

“Saya selaku kepala Desa Barana sangat berterima kasih kepada 

Mahasiswa KKN-DK karena selama 45 hari ini sangat 
membantu masyarakat yang ada di Desa Barana, terutama di 
bidang pendidikannya. Apalagi selama masa pandemi ini, 
pendidik sangat dibutukan. Selain itu program kerja yang 
ditawarkan oleh mahasiswa KKN DK UIN Alauddin Makasar 
sangat luar biasa karena berdasarkan kebutuhan masyarakat yang 

ada di Desa Barana ini.” 

 

 
 

2. Respon Anak-anak terhadap mahasiswa KKN DK sngkatan 65 
UIN Alauddin Makassar 
a. Sinar Anggraeni 

“Setelah bertemu dengan KKN-DK saya merasa bahagia 

karena merasa dihibur. Kakak-kakak semua sangat baik, manis 

cantik dan ganteng-ganteng.” 
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b. Annisa 

“Setelah adanya kakak-kakak KKN DK, saya merasa terbantu 

atas tugas dari sekolah. Karena setiap saya memiliki tugas, 

saya selalu meminta bantuannya agar membantu saya.” 

 

 
 

3. Respon Komunitas Pemuda-Pemudi Julukanayya 

“Kami sebagai pemuda yang ada di Desa Barana sangat 

berterimakasih kepada Mahasiswa KKN-DK karena masyarakat 
yang ada di sekitar Barana ini antusias atas kedatangannya, apalagi 
pada saat program kerja festival anak soleh yang diadakan 
mahasiswa KKN-DK yang dapat menggali potensi anak-anak 

yang ada di Desa Barana ini.” 
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4. Respon Koordinator  Desa KKN-DK angkatan 65 UIN 
Alauddin Makassar selaku perwakilan dari seluruh Mahasiswa 
KKN-DK posko Barana.  

“Alhamdulillah, selaku Koordinator desa mewakili kawan-

kawan mahasiswa KKN-DK 65 Posko Barana, mengucapkan 
rasa syukur sebesar-besarnya kepada Allah SWT. serta 
berterimakasih kepada seluruh masyarakat Desa Barana 
terutama aparat pemerintah setempat yang telah menerima kami 
dengan baik. Pengalaman yang kami rasakan sangatlah 
bermakna, sebab respon dari masyarakat sangat luar biasa serta 
memberikan kepada kami begitu banyak pelajaran dalam 
kehidupan. Akhirnya, kami ucapkan terimakasih kepada seluruh 

pihak di Desa Barana.” 
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LAMPIRAN 
Pembersihan Masjid 
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Isra’ Mi’raj 
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Senam  
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 Pelatihan Khutbah dan Ceramah  
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Festival Anak Soleh 
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  Mahasiswa KKN-DK Posko Barana 
 

 
  Nama : Renaldi Wahab 
  NIM : 20100117065 
  Jurusan : Pendidikan Agama Islam 
 

 
  Nama : Andi Muhammad Alfian 
  NIM : 20100117074 
  Jurusan Pendidikan Agama Islam 
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  Nama : Nurhijrah 
  Nim : 20200117086 
  Jurusan  : Pendidikan Bahasa Arab 
 

 
   Nama : Kurniati 
   NIM : 20200117016 
   Jurusan : Pendidikan Bahasa Arab 
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  Nama : Selviana 
  NIM : 20100117024 
  Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

 

 
  Nama : Suci Indah Sari 
  NIM : 40100117020 
  Jurusan : Bahasa dan Sastra Arab 
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   Nama : Syarfiati 
   NIM : 20800117074 
   Jurusan : PGMI 
 

 
   Nama : Irawati 
   NIM : 20200117072 
   Jurusan : Pendidikan Bahasa Arab 
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   Nama : Rosdiana 
   NIM : 20200117032 
   Jurusan : Pendidikan Bahsa Arab 

 
 

 
   Nama : Ayu Pertiwi 
   NIM : 30100117032 
   Jurusan : Akidah dan Filsafat Islam 
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  Nama : Sarah 
  NIM : 20100117062 
  Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

 

 
  Nama : Kumala Devi 
  NIM : 40100117022 
  Jurusan : Bahasa dan Sastra Arab 

 
 
 
 
 
     Nama : Nursanti 
     NIM : 20200117017 
     Jurusan : Pendidikan 
        Bahasa Arab 
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