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ABSTRAK
Program Kuliah Kerja Nyata (KKN)
mengharapkan mahasiswa dapat
mengaktualisasikan disiplin ilmu
yang masih dalam tataran teoritis
terhadap
realisasi
praktis
berhubungan
langsung
dengan
masyarakat. Melalui program KKN
Tematik tahun 2016 melalui program
Pendampingan pelatihan komputer,
Pendampingan
penyusunan
administrasi
yang
baik,
Pendampingan penyusunan akuntansi
dan keuangan desa, Pendampingan
penyusunan peta desa, Kegiatan
membersihkan
lingkungan
dan
kegiatan
3M,
Penyuluhan
diversifikasi hasil olahan Pelatihan
kewirausahaan, Merayakan HUT
Kemerdekaan RI, Membuat tugu
KKN. Dengan adanya KKN Tematik
ini diharapkan terjadi peningkatan
produksi dan peningkatan taraf
ekonomi
masyarakat
melalui
diversifikasi
pengolahan
bahan
makanan dan peningkatan usaha dari
pariwisata. Jumlah mahasiswa yang
KKN di Desa Batu Betumpang
berjumlah 39 orang dan kegiatan
dimulai dari 20 Juli sampai 24
Agustus 2016.
Kata
Kunci
:
Penyusunan
administrasi, keuangan desa, desaign
grafis, kewirausahaan
PENDAHULUAN
KKN Tematik merupakan program
KKN dengan fokus yang spesifik

yang mempunyai relevansi dengan
program pembangunan daerah atau
pemerintah pusat dan yang terpenting
relevan
dengan
kebutuhan
masyarakat.
lagi
KKN
disini
merupakan perwujudan dari Tri
Darma Perguruan Tinggi. KKN
merupakan proses pendidikan untuk
mengamalkan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni secara melembaga
langsung kepada masyarakat dengan
tujuan utama membentuk sarjanasarjana
siap
pakai
sekaligus
membantu proses pembangunan
nasional. Desa Batu Betumpang
merupakan Desa yang terdapat di
wilayah Kecamatan Pulau Besar
Kabupaten Bangka Selatan. Tanah
subur
dan
Pulau-pulau
kecil
merupakan kawasan yang memiliki
peluang
yang
besar
untuk
dikembangkan menjadi bisnis-bisnis
potensial
yang
berbasis
pada
sumberdaya
(resource
based
industry) seperti industri pertanian,
perkebunan, industri olahan dan
industri-industri lainnya yang ramah
lingkungan.
Kawasan
ini
menyediakan sumberdaya alam yang
produktif, baik sebagai sumber
pangan dari kekayaan alamnya.
METODOLOGI PELAKSANAAN
Pelaksanaan kegiatan KKN ini
dilaksanakan
di
Desa
Batu
Betumpang, kecamatan Pulau Besar,
Bangka
Selatan.
KKN
ini
dilaksanakan pada tanggal 20 Juli
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selesai pada tanggal 24 Agustus 2016.
Jumlah mahasiswa yang KKN di
Desa Batu Betumpang sebanyak 39
orang, dimana mereka dibagi menjadi
10 kelompok. Setiap kelompok dibagi
sesuai dengan jumlah program yang
akan dilaksanakan sehingga masingmasing kelompok memiliki tanggung
jawab sendiri terhadap program.
Program KKN terdiri dari :
1. Pelatihan desain grafis dan
multimedia
Mahasiswa memberikan pelatihan
teknis kepada siswa mengenai
aplikasi Corel Draw sehingga
siswa
dapat
menggambar
menggunakan komputer
2. Pendampingan
penyusunan
administrasi yang baik
Mahasiswa mendampingi aparatur
desa untuk menyusun dan
merapikan
Administrasi
(Manajemen Administrasi)
3. Pendampingan
penyusunan
akuntansi dan keuangan desa
Mahasiswa membantu Aparatur
Desa dalam bidang Akuntansi
dan Keuangan Desa sesuai
Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) 71 Tahun 2010
4. Pendampingan penyusunan peta
desa
Mahasiswa yang memiliki bidang
sipil/Gambar dapat melakukan
pembuatan Peta Desa Kota Kapur
didampingi unsur masyarakat dan
aparatur desa
5. Kegiatan
membersihkan
lingkungan dan kegiatan 3M
a. Mahasiswa mensosialisasikan
pentingnya
kebersihan
lingkungan
b. Mahasiswa
berpartisipasi
langsung
dalam
membersihkan lingkungan
6. Seminar
diversifikasi
hasil
olahan
Mahasiswa mengundang dinas
terkait sebagai narasumber

7.

8.

9.

Sosialisasi kewirausahaan
a. Mahasiswa menyiapkan
bahan dan tempat
b. Mahasiswa mengundang
masyarakat
untuk
mengikuti sosialisasi
Merayakan
HUT
Kemerdekaan RI
a. Mahasiswa
mempersiapkan
HUT
Kemerdekaan RI dengan
berbagai lomba
b. Mahasiswa
mempersiapkan lapangan
untuk tempat pelaksanaan
lomba
c. Selama
perlombaan
berlangsung
mahasiswa
dapat menjadi juri dan
mempersiapkan hadiah
Membuat tugu KKN
a. Mahasiswa
melakukan
observasi tempat untuk
membangun tugu KKN
b. Mahasiswa meminta izin
kepada kepala desa untuk
membangun tugu KKN
c. Mahasiswa bersama rakyat
setempat
bergotong
royong untuk membangun
tugu KKN

HASIL DAN PEMBAHASAN
Jumlah mahasiswa yang KKN di
Desa Batu Betumpang sejumlah 39
mahasiswa dengan rincian sebagai
berikut :
Tabel 1
Jumlah Mahasiswa
Jurusan
Jumlah
akuntansi
16
manajemen
7
sosiologi
4
agribisnis
4
tehnik elektro
4
hukum
4
Jumlah
39
Sumber : Data Diolah (2016)
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Jumlah mahasiswa KKN terbanyak
berasal dari jurusan akuntansi
sebanyak
16
orang,
jurusan
manajemen berjumlah 7 orang, dan
jurusan sosiologi, agribisnis, teknik
elektro dan hukum masing-masing
sebanyak 4 orang.
Pelaksanaan
program
yang
dilaksanakan adalah sebagai berikut :
SOSIALISASI
KEWIRAUSAHAAN
Kegiatan ini bekerja sama dengan
Dinas Koperasi dan UMKM Prop.
Kep. Bangka Belitung dan merupakan
program perdana yang dilakukan oleh
mahasiswa KKN. Kegiatan ini
dilaksanakan di halaman Kantor Desa
Batu Betumpang pada tanggal 25 Juli
2016. Sosialisasi kewirausahaan ini
disampaikan oleh Bapak Jon Tuahdi
Saragih, SE.,MM dimulai dari jam
10.30 wib – 12.00 wib. Pemateri tidak
hanya
memberikan
sosialisasi
kewirausahaan saja tetapi menambah
materi mengenai MEA, produk
inovatif dan pengemasan produk.
Hasil dari kegiatan sosialisasi
kewirausahaan
ini
diharapkan
masyarakat Desa Batu Betumpang
dapat memahami dunia wirausaha di
kawasan
ASEAN,
dapat
menumbuhkan jiwa kewirausahaan
sehingga produk yang dihasilkan
mampu bersaing, dan dapat menjadi
wirausahawan yang baik.
Kegiatan ini tidak hanya sebatas
program sosialisasi saja namun dinas
bekerja sama dengan mahasiswa
melakukan pendataan UMKM dan
KUR Masyarakat sehingga kegiatan
ini menjadi program tambahan dalam
KKN ini.
SEMINAR
DIVERSIFIKASI
HASIL OLAHAN
Diversifikasi produk olahan terutama
hasil ikan bertujuan meningkatkan
konsumsi ikan dengan berbagai

bentuk olahan dan ini merupakan
salah satu bentuk kewirausahaan.
Oleh karena itu, kegiatan diversifikasi
hasil olahan adalah keberlanjutan
program
dari
sosialisasi
kewirausahaan.
Kegiatan kedua ini dilaksanakan di
Balai Desa Batu Betumpang, jam
09.00 wib sampai selesai pada tanggal
10 Agustus 2016. Acara ini bekerjasa
dengan
Dinas
Perindustrian
Perdagangan, Koperasi dan UMKM
Prop.Bangka Selatan dan sebagai
narasumber bapak Drs. Muhamad,
MM. Acara ini dihadiri oleh 50
peserta yang antusias mendengar
materi dari narasumber. Narasumber
memberikan
arahan
dan
cara
membuat suatu produk yang berasal
dari daerah sekitar sehingga menjadi
icon dari Batu Betumpang dan
memberikan informasi kepada para
peserta mengenai Pariwisata, karena
Desa Batu Betumpang memiliki suatu
monument sejarah dan pantai yang
indah sehingga daerah ini bisa
menjadi suatu daya tarik wisata
sehingga produk tadi dapat dijual di
tempat tersebut.
Dinas Perindustrian Perdagangan,
Koperasi dan UMKM Prop.Bangka
Selatan mengevaluasi hasil kegiatan
ini dengan sangat baik dan akan
menindaklanjuti kegiatan ini dengan
memberikan bantuan teknologi untuk
langkah awal bagi masyarakat
membuka suatu peluang usaha baik
dalam pemasaran dan kemasan
produk.
SOSIALISASI
PENYUSUNAN
AKUNTANSI DAN KEUANGAN
DESA
Semua
instansi
pemerintah
menggunakan aplikasi Siskeudes.
Aplikasi Siskeudes ini mempermudah
aparat untuk membuat laporan
keuangan. Sosialisasi ini berguna
untuk
sharing
mengenai
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permasalahan yang dihadapi oleh
aparat dalam menggunakan aplikasi
Siskeudes.
Sosialisasi
ini
dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus
2016 di Balai Desa Batu Betumpang
dengan narasumber Duwi Agustina,
SE,M.Si. Program ini ditujukan untuk
aparat agar mempermudah dalam
menggunakan aplikasi Siskeudes.
PROGRAM
PENDAMPINGAN
PENYUSUNAN ADMINISTRASI
DESA
Pendampingan
penyusunan
administrasi desa dilaksanakan pada
tanggal 26 Juli 2016 dimana
mahasiswa
yang
menjadi
pendampingnya. Pada saat dilakukan
pendampingan,
mahasiswa
menemukan beberapa akun yang
tumpang tindih dan kesalahan dalam
perhitungan dana.
SOSIALISASI
PELATIHAN
DESAIN
GRAFIS
DAN
MULTIMEDIA
Kegiatan ini dilaksanakan 28 Juli
2016 dengan jumlah yang sangat
banyak 78 siswa SMK Negeri 1 Pulau
Besar. Narasumber berasal dari
mahasiswa KKN yaitu Cheny
Angelica
Putri.
Pelatihan
ini
menggunakan aplikasi Corel Draw.
Siswa mengikuti pelatihan ini sangat
antusias.
MEMBERSIHKAN
DAN
KEGIATAN 3M
Kegiatan membersihkan dan kegiatan
3M untuk menciptakan lingkungan
yang bersih serta menjaga sanitasi
lingkungan menjadi nyaman, indah
dan sehat. Kegiatan ini melibatkan
masyarakat Desa Batu Betumpang
dengan tema “ Menumbuhkan Jiwa
Peduli terhadap Lingkungan sekitar
dengan rasa gotong royong yang
tinggi”. Kegiatan Membersihkan dan
Kegiatan 3M dilaksanakan dua kali

yakni tanggal 22 Juli 2016 di SDN 1
Batu Betumpang dan tanggal 5
Agustus 2016 di Mushola dan RT 10
Desa Batu Betumpang.
PEMBUATAN TUGU KKN
Pembuatan Tugu KKN dimaksudkan
sebagai
bentuk
nyata
bahwa
mahasiswa UBB telah mengabdi di
Desa Batu Betumpang. Pembangunan
tugu KKN dilaksanakan dua minggu
dari tanggal 13-22 Agustus 2016,
yang diresmikan oleh Sekdes Batu
Betumpang bersamaan dengan acara
Penutupan HUT RI yang ke-71.
PEMBUATAN PETA DESA
Kegiatan pembuatan peta desa di
koordinatori oleh Candra Oktobri
dengan anggota sebanyak 4 orang.
Bahan yang digunakan adalah kertas
peta. Kegiatan ini dilaksanakan pada
tanggal 9-10 Agustus 2016. Setelah
selesai diserahkan kepada Kepala
Desa Batu Betumpang.
PERAYAAN HUT RI
Perayaan HUT RI ke 71 Desa Batu
Betumpang, semua mahasiswa KKN
terlibat dalam kegiatan kepanitian.
Jenis perlombaan sebanyak 8 kegiatan
yaitu makan krupuk, balap karung,
gaple, catur, futsal, karoke, busana
muslim, panjat pinang. Kegiatan ini
dilaksanakan untuk memeriahkan dan
mengisi kemerdekaan dimana seluruh
wilayah RI merayakannya.
PROGRAM TAMBAHAN
1. Pelatihan PBB SD
Pelatihan PBB adalah pelatihan Pawai
Baris Berbaris yang dilaksanakan
untuk mengikuti kegiatan dalam
memeriahkan
kemerdekaan
17
agustusan
diseluruh
Indonesia.Pelatihan
PBB
ini
dilaksanakan
oleh
murid
SD,MTS.Akan tetapi Pelatihan Ini
hanya di lakukan pada SD Negeri 1
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Batu betumpang, Lomba PBB
sendiri,dilaksanakan di Desa Tran 3,
Pada tanggal 18 Agustus 2016
2.
Pelatihan Marching Band
Pelatihan Marching Band adalah
pelatihan Bermain Alat – alat yang
ada dalam Marching band, Pelatihan
ini dilaksanakan untuk mengikuti
kegiatan
dalam
memeriahkan
kemerdekaan 17 agustusan diseluruh
Indonesia.Pelatihan Marching Band
ini dilakukan selama sekitar 1 Bulan,
Pelatihan
ini diikuti oleh murid
SD,MTS.Akan tetapi Pelatihan Ini
hanya di lakukan pada SD Negeri 1
Batu betumpang untuk Lomba
Marching Band sendiri,dilaksanakan
di Desa Tran 3, Pada tanggal 18
Agustus 2016.
3. Peserta Karnaval Desa Batu
Betumpang
Karnaval adalah suatu kegiatan yang
dilaksanakan untuk memeriahkan
suatu
perlombaan
dalam
memperingati
suatu
peristiwa.Kegiatan
tersebut
ditambahkan
untuk
melibatkan
banyak
orang
untuk
lebih
memeriahkan acara.Karnaval itu
sendiri,dibuat
untuk
menghibur
orang/masyarakat. Karnaval desa
kurau
diselenggarakan
disetiap
peristiwa
HUT
RI
untuk
memeriahkan acara desa.Dalam acara
tersebut kami ikut serta/berpartisipasi
dalam lomba sebagai peserta dengan
membuat sebuah benda yang dikenal
dari abut betumpang, misalnya,
mercusuar,
membawa
Belacan,
menjadi petani, perkebun, dan profesi
lainnya.Dalam rangka memperingati
HUT RI ke 71,Karnaval ini
Dilaksanakan pada tanggal 17
Agustus 2016.
4. Pelatihan Bela diri tekwondo
untuk anak SD
Pelatihan Bela Diri Tekwondo adalah
pelatihan Bela Diri YaituTekwondo,
Pengajaran ini dilakukan untuk

memberikan pengetahuan kepada
anak – anak SD Negeri 1 Batu
Betumpang agar dapat mengerti
bagaimana teknik – teknik bela diri
tekwondo
5. Pelajaran Tambahan / Les untuk
Anak SD
Bimbingan belajar adalah suatu
bentuk kegiatan dalam proses belajar
yang dilakukan oleh seseorang yang
telah memiliki kemampuan lebih
dalam banyak hal untuk diberikan
kepada orang lain yang mana
bertujuan agar orang lain dapat
menemukan pengetahuan baru yang
belum dimilikinya serta dapat
diterapkan dalam kehidupannya.
Secara umum tujuan bimbingan
belajar bertujuan agar setelah
mendapatkan pelayanan bimbingan
belajar siswa dapat mencapai
perkembangannya secara optimal
sesuai dengan bakat, kemampuan dan
nilai-nilai yang dimiliki. Secara
khusus, tujuan bimbingan belajar agar
siswa
dapat
(1)
mengenal,
memahami, menerima, mengarahkan
dan
mengaktualisasikan
potensi
secara optimal, (2) mengembangkan
berbagai keterampilan belajar, (3)
mengembangkan suasana belajar
yang kondusif, dan (4) memahami
lingkungan pendidikan
6. Mengajar Menari
Menari adalah suatu bentuk Hobi,
yang bisa saja dimiliki minat dan
bakat akan menari, Secara umum
tujuan Menari bertujuan agar Siswa
SD dapat melakukan kegiatan
ekstrakulikuler di sekolahnya, juga
menari adalah satu perlombaan yang
akan diadakan pada FL2SN. Secara
khusus, tujuan Menari agar siswa
dapat (1) mengenal, memahami,
menerima,
mengarahkan
dan
mengaktualisasikan potensi secara
optimal Tarian Daerah khususnya (2)
mengembangkan
berbagai
keterampilan Kreasi Tari.
74

Erita Rosalina, Duwi Agustina, Vebtasvili: Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Pengembangan Kewirausahaan....

7. Mengajar Mengaji
Mengaji
adalah
suatu
bentuk
kewajiban seorang pemeluk agama
islam, tujuannya agar siswa dapat
belajar mengaji dengan baik dan baik
tajwidnya
SIMPULAN
Dari penjelasan diatas dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :
1. Semua
program
yang
direncanakan telah terlaksana
2. Kerjasama antara Kepala Desa
Batu Betumpang dan Dinasdinas terjalin dengan baik
serta adanya program lanjutan
khususnya
dari
Dinas
Koperasi dan UMKM Prop.
Kep. Bangka Belitung yaitu
pendataan UMKM dan KUR
masyarakat
3. Terlaksananya
beberapa
program tambahan dengan
baik.
SARAN
1. Pemerintah
Desa
Batu
Betumpang
- Kepada pemerintah desa
diharapkan
untuk
mencocokkan
antara
program kampus dengan
kemauan pihak desa.
- Tingkatkan lagi organisasi
yang baik.
- Untuk mengembangkan desa
batu betumpang menjadi
desa Agri yang produktif.
2. Mahasiswa
- Bagi Mahasiswa-mahasiswi
KKN
UBB
angkatan
selanjutnya Apabila di desa
Batu
betumpang
harus
memberikan
peninggalan
yang lebih daripada yang
sebelumnya.
- Tetap melanjutkan kegiatan
yang
dibutuhkan
oleh

Masyarakat
Desa
Batu
Betumpang.
3. Universitas Bangka Belitung
KKN
Tematik yang
berlangsung di desa Batu
Betumpang
ini
harus
diteruskan
kembali
oleh
mahasiswa KKN Tematik
tahun depan, karena desa batu
betumpang masih memiliki
banyak potensi sumber daya,
Sumber daya Manusia yang
belum banyak dimanfaatkan
baik dari masyarakat desa
maupun luar desa, yang sangat
disayangkan jika Desa Batu
Betumpang tidak berkembang
lebih cepat dari tahun ketahun.
4. Pemerintah
Kabupaten
Bangka Selatan
Untuk pemkab Bangka
Selatan, kami menyarankan
untuk berperan aktif dalam
perkembangan Desa Batu
Betumpang, karena desa ini
masih
banyak
memiliki
kekurangan
dalam
pembangunan dan memiliki
potensi yang berlimpah untuk
dikembangkan.
DAFTAR PUSTAKA
http://www.bangkaselatankab.go.id/b
sl/index.php/semua-kategori/25web-base/8-kecamatan
diakses
bulan Februari 2016
http://bakorluh.babelprov.go.id/conte
nt/balai-penyuluhan-kecamatanbpk-pulau-besar diakses bulan
Februari 2016
http://www.kompasiana.com/dizzman
/batu-betumpang-potensi-wisataterabaikan-dibangka_561def211693738005e314
d2 diakses bulan Februari 2016
LPPM
UBB.
2016.
Panduan
Pengajuan Proposal dan Pelaporan
(KKN-Tematik)
Universitas
Bangka Belitung
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