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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 2018 melalui program
Pembuatan E-Warung, Pendampingan
Pemasaran
Secara
Online,
Pendampingan Pembuatan Laporan
Keuangan UMKM Berdasarkan SAK
EMKM, Pendampingan Pelatihan
Komputer,
Pendampingan
Penyusunan Administrasi Yang Baik,
Pendampingan
Penyusunan
Akuntansi Dan Keuangan Desa,
Kegiatan Membersihkan Lingkungan
Dan Kegiatan 3M, Merayakan HUT
Kemerdekaan RI, Membuat Peta
Kampung Dul. Dengan adanya KKN
Tematik ini diharapkan terjadi
peningkatan
taraf
ekonomi
masyarakat. Jumlah mahasiswa yang
KKN di Desa Batu Betumpang
berjumlah 29 orang dan kegiatan
dimulai dari 12 Juli sampai 20
Agustus 2018.
Kata Kunci : Program e-warung,
SAK EMKM, pemasaran online,
penyusunan administrasi, keuangan
desa, pelatihan komputer.
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.
KKN
merupakan
perwujudan dari Tri Darma Perguruan
Tinggi dan proses mengamalkan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni
secara melembaga langsung kepada
masyarakat dengan tujuan utama
membentuk sarjana-sarjana siap pakai
sekaligus
membantu
proses
pembangunan nasional. Kampung
Dul terdapat di wilayah Kecamatan
Pangkalan Baru Kabupaten Bangka
Tengah. 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 Kampung Dul,
kecamatan Pangkalan Baru, Bangka
Tengah dari tanggal 12 Juli -20
Agustus 2018. Jumlah mahasiswa
yang KKN di Kampung Dul sebanyak
29 orang, dimana mereka dibagi
menjadi 3 kelompok besar. Setiap
kelompok dibagi sesuai dengan
jumlah
program
yang
akan
dilaksanakan
sehingga
masing-
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masing kelompok memiliki tanggung
jawab sendiri terhadap program.
Program KKN terdiri dari :
1. Pendampingan
pelatihan
komputer (sekunder)
Mahasiswa
memberikan
pelatihan komputer kepada siswa
sekolah.
2. Pendampingan
penyusunan
administrasi
yang
baik
(sekunder)
Mahasiswa
mendampingi
aparatur desa untuk menyusun
dan merapikan Administrasi
(Manajemen Administrasi).
3. Pendampingan
penyusunan
akuntansi dan keuangan desa
(sekunder)
Mahasiswa membantu Aparatur
Desa dalam bidang Akuntansi
dan Keuangan Desa sesuai
Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) PP No. 71 Tahun 2010
4. Pendampingan
pembuatan
laporan
keuangan
UMKM
berdasarkan
SAK
EMKM
(utama)
Mahasiswa
mendampingi
UMKM untuk membuat laporan
keuangan berdasarkan SAK
EMKM
5. Kegiatan
membersihkan
lingkungan dan kegiatan 3M
(tersier)
a. Mahasiswa
mensosialisasikan
pentingnya
kebersihan
lingkungan
b. Mahasiswa
berpartisipasi
langsung
dalam
membersihkan lingkungan
6. Pendampingan pemasaran secara
online (utama)
a. Mahasiswa
mensosialisasikan
cara
pemasaran secara online
b. Mahasiswa
memberikan
contoh
cara
pemasaran
secara online

7. Merayakan HUT Kemerdekaan
RI (tersier)
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
8. Membuat Peta Kampung Dul
(tentative)
a. Mahasiswa mencari titik
koordinat seluruh wilayah
Kampung Dul
b. Mahasiswa meminta izin
kepada Lurah Kampung Dul
untuk pembuatan peta
c. Mahasiswa
mendesign
wilayah kampung dul
9. Pendampingan untuk pembuatan
e-warung (utama)
a. Mahasiswa
menghubungi
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
b. Mahasiswa mempersiapkan
tempat dan administrasi
c. Mahasiswa
melakukan
pendampingan
HASIL DAN PEMBAHASAN
Jumlah mahasiswa yang KKN di
Kampung
Dul
sejumlah
29
mahasiswa dengan rincian sebagai
berikut :
Tabel 1. Jumlah Mahasiswa
Jurusan
Jumlah
Akuntansi
10
Manajemen
6
Sosiologi
4
M. Sumberdaya Perairan
3
Teknik Sipil
2
Tehnik Elektro
2
Hukum
2
Jumlah
29
Sumber : Data Diolah (2018)
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Jumlah mahasiswa KKN terbanyak
berasal dari jurusan akuntansi
sebanyak
10
orang,
jurusan
manajemen berjumlah 6 orang,
jurusan
sosiologi
4,
jurusan
manajemen sumberdaya perairan 3
orang, dan teknik sipil, teknik elektro
dan hukum masing-masing sebanyak
2 orang.
Pelaksanaan
program
yang
dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Ihsanriza, S. Ap sebagai narasumber,
Camat Pangkalan Baru, Lurah
Kampung Dul, kelompok e-warung
kec.Gerunggang sebagai narasumber,
Dosen Pembimbing Lapangan dan
peserta sosialisasi program e-warung.
Panitia
mulai
mempersiapkan
perlengkapan dan kumpul pukul
07.00 sebelum acara dimulai. Pihak
panitia terdiri dari 9 orang dengan
ketua pelaksana Galuh Adjie Pranata.

PENDAMPINGAN
UNTUK
PEMBUATAN E-WARUNG
Bantuan sosial selama ini hanyalah
berbentuk bantuan tunai, namun
nyatanya bantuan pangan tunai
dianggap kurang efisien karena
dianggap seringkali bantuan tunai ini
kurang
tepat
sasaran.
Untuk
meningkatkan kinerja dalam bentuk
bantuan, Dinas sosial melakukan
perubahan dari bantuan tunai menjadi
bantuan non tunai untuk mengurangi
terjadinya bantuan yang tidak tepat
sasaran. Ketidaktepatan sasaran ini
disebabkan karena data yang tidak
valid karena tidak melakukan
pembaharuan data masyarakat yang
menerima bantuan tersebut. Untuk hal
ini, masyarakat kelurahan Dul
diberikan pemahaman mengenai
bantuan pangan non tunai melalui
program E-warung agar ketika
program bantuan pangan non tunai
yang telah disiapkan oleh dinas sosial
di
tahun
mendatang
dapat
memudahkan masyarakat ketika
program tersebut berjalan atau
berlangsung. Kegiatan pendampingan
ini bekerja sama dengan Dinas Sosial
Kota Pangkal Pinang, Dinas Sosial
Bangka Tengah, dan Kelompok ewarung kec. Gerunggang. Kegiatan
ini dilaksanakan dikantor lurah pada
hari rabu, 25 juli 2018 pukul 08.30 –
11.00. Sosialisasi ini dihadiri Dinas
Sosial Bangka Tengah, Dinas Sosial
Kota
Pangkal
Pinang
Bapak

PENDAMPINGAN
PEMBUATAN
LAPORAN
KEUANGAN
UMKM
BERDASARKAN SAK EMKM
Salah satu permasalahan yang ada
pada masyarakat di Kelurahan Dul,
Kecamatan Pangkalanbaru, Bangka
Tengah adalah kurangnya kesadaran
pelaku UMKM dalam membuat
laporan keuangan atas usaha yang
dimilikinya. Pada umumnya, laporan
keuangan dapat digunakan sebagai
bahan evaluasi bagi pelaku UMKM
untuk
melihat
perkembangan
usahanya. Dengan adanya laporan
keuangan, diharapkan para pelaku
UMKM
dimudahkan
dalam
mendapatkan fasilitas pendanaan
yang berguna untuk meningkatkan
keberlangsungan usahanya. Laporan
keuangan yang sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan EMKM harus
dilampirkan, bila pelaku UMKM
ingin
mengajukan
permohonan
pendanaan
terhadap
usahanya.
Kegiatan ini tentunya diawali dengan
kegiatan survei jumlah pelaku
UMKM dikelurahan Dul, data yang
kami peroleh dari dinas perindustrian
bangka tengah, daftar UMKM
dikelurahan dul, dan kami juga
melakukan survei secara langsung
kerumah
masyarakat.
Setelah
mendapatkan data pelaku UMKM
barulah
dari
pihak
panitia
mempersiapkan segala perlengkapan
yang dibutuhkan untuk kegiatan
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sosialisasi. Kegiatan ini dilaksanakan
di kantor lurah kampung dul pada hari
senin, 30 juli 2018 pukul 09.30 –
11.30, dengan ketua pelaksana Goldy
Parasi. Kegiatan tersebut dihadiri
lurah Kampung Dul, Ibu Erita
Rosalina
S.E.,
M.Si
sebagai
narasumber, Perwakilan BI Bapak
Wili Saepudin, S. Kom sebagai
narasumber, dan Penyuluh UMKM
Kampung Dul. Diakhiri acara panitia
memebrikan sertifikat, plakat, dan
buku
SAK
EMKM
kepada
narasumber dan Lurah Kampung Dul.
PENDAMPINGAN PEMASARAN
SECARA ONLINE
Kampung Dul memiliki berbagai
macam produk Industri Kecil
Menengah (IKM) namun pemasaran
produknya masih sederhana seperti
menitipkan
ditoko,
mendatangi
konsumen dari rumah kerumah, dan
menjualnya secara musiman. Hal ini
tentunya menghambat pengembangan
produk tersebut padahal di era
teknologi sekarang pemasaran bias
dilakukan
hanya
menggunakan
smartphone. Kurangnya pengetahuan
warga
Kelurahan
Dul
dalam
penggunaan smartphone khsusnya
dalam hal pemasaran secara online
menyebabkan rendahnya pemanfaatan
e-commerce
dalam
memperluas
jaringan bisnis. Dengan adanya
masalah tersebut, mahasiswa KKN
Tematik Universitas Bangka Belitung
di Kelurahan Dul berusaha membantu
warga Kelurahan Dul dengan
mengadakan sosialisasi “Pemasaran
online
berbasis
e-commerce”.
Kegiatan diawali dengan mensurvei
pelaku IKM dikelurahn Dul. Pihak
Panitia mempersiapkan perlengkapan
untuk sosialisasi, dimana sosialisasi
ini dilaksanakan pada hari Jumat, 03
agugtus 2018 pukul 08.00 – 10.00
Kegiatan tersebut dihadiri lurah

Kampung Dul dan pemateri saudara
Goldy Parasi.
PENDAMPINGAN PELATIHAN
KOMPUTER
Dihapuskannya mata pelajaran TIK
dalam Kurikulum 2013 menyebabkan
kurangnya kesempatan Siswa-Siswi
di SMPN 1 Pangkalan Baru untuk
mengoperasikan komputer khususnya
pada siswa kelas VII. Dengan adanya
masalah tersebut mahasiswa KKN
Tematik Universitas Bangka Belitung
di Kelurahan Dul berusaha membantu
para Siswa SMPN 1 Pangkalan Baru
tersebut dengan mengadakan kegiatan
Pelatihan
Keterampilan
Dasar
Komputer dan Pengenalan Aplikasi
Microsoft Office Bagi Siswa Sekolah
Menengah Pertama Kampung Dul.
Pelatihan ini dihadiri narasumber dari
Impressa Teknologi. Kegiatan ini
dimulai 09.40 – 11.00 WIB, praktek
secara langsung dengan siswa/i SMP
Negeri 1 Pangkalan Baru dan panitia
KKN pun ikut andil dalam
mendampingi siswa/siswi dikegiatan
tersebut. Pada akhir acara pihak
panitia menyerahkan sertifikat pada
Impesa teknologi.
PENDAMPINGAN
PENYUSUNAN
AKUNTANSI
DAN KEUANGAN DESA
Pengelolaan laporan keuangan Desa
Jeruk sudah menerapkan SIKEUDES
dengan
baik.
Namun
permasalahannya,
ada
pada
pergantian perangkat desa yakni pada
KAUR Keuangan dan bendaharanya
yang dilakukan secara tiba-tiba,
sedangkan yang menerima pelatihan
saat Bimtek Aplikasi SISKEUDES
2018 adalah pejabat terdahulu.
Sehingga, proses penyusunan laporan
keuangannya
sedikit
terhambat.
Dengan adanya masalah tersebut
mahasiswa KKN Tematik Universitas
Bangka Belitung di Kelurahan Dul
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berusaha membantu bagian keuangan
Desa
Jeruk
tersebut
dengan
melakukan
pendampingan
penyusunan laporan keuangan desa
yang baik. Kegiatan ini dilakukan
selama tiga hari sebagai bentuk
pendampingan dimulai dari pukul
09.00 - 14.00 sebanyak 10 mahasiswa
KKN yang berasal dari jurusan
akuntansi.
PENDAMPINGAN
PENYUSUNAN ADMINISTRASI
YANG BAIK
Pendampingan
dan
penyusunan
administrasi yang baik merupakan
pendampingan
yang
dilakukan
dengan pihak administrasi kantor
lurah Kampung Dul dalam pembuatan
surat menyurat yang berguna untuk
mempermudah
warga
dalam
mengurus keperluan misalnya :
Administrasi Umum, Administrasi
Penduduk, Administrasi Keuangan,
Administrasi
Pembangunan.
Administrasi
yang
baik
juga
merupakan
penyusunan
dan
pencetakan
data
Pendampingan
dilakukan selama 5 hari yang
dilakukan 10 mahasiswa KKN dari
pukul 08.00 – 15.00 WIB dikantor
Kelurahan Dul.
KEGIATAN MEMBERSIHKAN
LINGKUNGAN DAN KEGIATAN
3M
Kegiatan ini disambut antusias oleh
masyarakat Kampung Dul terutama
anak- anak SD diKampung Dul yang
ikut dalam kegiatan tersebut. Dimulai
dari membersihkan selokan atau
bandar dipinggir jalan, lalu menggali
bandar yang tersumbat oleh sampah,
membersihkan jalan-jalan utama
Kampung
Dul.
Kegiatan
membersihkan
lingkungan
dan
kegiatan 3M agar masyarakat
Kampung Dul dapat menyadari

pentingnya
menjaga
lingkungan sekitar.

kebersihan

MERAYAKAN
HUT
KEMERDEKAAN RI
Mahasiswa KKN ikut andil dalam
merayakan HUT Kemerdekaan RI di
Kec.
Pangkalan
Baru
yang
diselenggarakan
pihak
Camat
Pangkalan Baru. Kagiatan yang
diadakan diantara lain lomba PBB
tingkat TK/PAUD, SD, SMP/MTS,
SMA/SMK/MA, dan lomba Pawai
yang diikuti secara UMUM. Dalam
hal ini Mahasiswa KKN diberi
kepercayaan pihak Camat Pangkalan
Baru untuk menjadi bagian dari
panitia HUT Kemerdekaan RI.
PEMBUATAN PETA KAMPUNG
DUL
Dalam membuat pemetaan Kampung
Dul dibutuhkan waktu selam 2 hari
untuk survei koordinat Kampung Dul,
lalu membuat desain Kampung Dul,
proses
pembuatan
pemetaan
membutuhkan waktu 3 hari sekaligus
pemasangan dikantor kelurahan.
PROGRAM TAMBAHAN
1. Rapat koordinasi dengan camat
Pangkalan baru kabupaten Bangka
Tengah dan Lurah Dul
Rapat
koordinasi
merupakan
program rutin yang dilakukan
mahasiswa KKN bersama Camat
Pangkalan baru dan Lurah
Kampung
Dul
untuk
mendiskusikan program kerja yang
akan dilaksanakan di Kampung
Dul
2. Ramah Tamah Dengan 22 Ketua
RT Kelurahan Dul
Ramah tamah dengan Ketua RT
dikelurahan Dul untuk mempererat
tali silahturahmi dengan wakil
masyarakat disetiap RT. Seluruh
mahasiswa KKN mendatangi
sejumlah 22 rumah ketua RT
52

Erita Rosalina, M. Tanggung : Upaya Pengembangan Kampung Dul (Bangka Tengah) Menjadi Daerah ….

3.

4.

5.

6.

7.

dikelurahan dul, dengan cara
membagi menjadi beberapa TIM
Ramah Tamah Mahasiswa KKN
Dengan Masyarakat Kampung Dul
Salah satu program rutin yang
dilakukan mahasiswa KKN dengan
cara mendatangi rumah-rumah
masyrakat Kampung Dul guna
bersilahturahmi,
mendata
masyarakat
kurang
mampu,
pekerjaan, dan lain-lain
Pemilihan Ketua LPM Dan Ketua
Karang Taruna Kampung Dul
Pemilihan ketua LPM dan karang
taruna merupakan kegiatan yang
diselengarakan oleh Kantor Lurah
Kampung Dul. Kegiatan ini
bermaksud untuk pemilihan ketua
LPM yang baru dan Ketua Karang
taruna
Pemasangan Konblok Dihalaman
SD 2 Pangkalan Baru
Program pemasangan konblok
merupakan
program
yang
dilaksanak di SD 2 Pangkalan
Baru. Dalam hal ini mahasiswa
KKN ikut andil dalam pemasangan
fanblog di halaman SD 2
Pangkalan baru. Dikarenakan
kondisi halaman di SD 2
Pangkalan baru masih berupa
tanah kuning.
UBB Mengajar
UBB
mengajar
merupakan
program yang dilaksakanakan di
SD Pangkalan Baru. Mahasiswa
KKN ikut mengajar di sekolah
terssebut, program ini disambut
hangat oleh pihak sekolah.
Program ini dilaksanakan karena
setelah rapat dengan pihak kepala
SD 1 dan 2 ternyata dibutuhkan
guru untuk mengisi salah satu
kelas kosong dikarenakan Guru
yang
bersangkutan
sedang
menunaikan ibadah haji.
Mengajar TPA
Mengajar
TPA
merupakan
program tambahan dari KKN

dalam program ini mahasiswa ikut
mengajar di salah satu TPA yang
ada diKampung Dul.
8. Pengecatan Kotak Sampah Dan
Ruangan Kelas SD 1 Pangkalan
Baru
Dalam
rangka
menyambut
perayaan HUT Kemerdekaan RI,
pihak sekolah bekerja sama dengan
mahasiswa
KKN
untuk
mengadakan kegiatan pengecatan
kotak sampah dan ruangan kelas di
SD 1 Pangkalan Baru.
9. Kegitatan
Yasinan
Bersama
Masyarakat Kampung Dul
Mahasiswa
KKN
bersama
masyarakat
Kampung
Dul
mengadakan
yasinan
yang
dilakukan setiap malam jumat
selesai sholat magrib, dimana
yasinan ini dipimping langsung
oleh pengurus Masjid Baiturahim.
10. Pelatihan PBB di SD 1 dan SD 2
Pangkalan Baru
Pelatihan
PBB
merupakan
pelatihan yang dilakukan secara
rutin terhadap anak-anak SD 1
dan SD 2 dalam rangka
menyambut lomba 17 agustus.
Lomba yang dikuti mulai dari
pawai, karnaval, dan PBB.
11. Kegiatan Bazar Sembako Murah
Bazar
sembako
murah
merupakan program dari dinas
perindustrian dan perdagangan
bangka tengah. Pada program ini
mahasiswa KKN diajak untuk
ikut
berkontribusi
secara
langsung pelaksanaan program
tersebut.
12. Bakti Kesehatan
Bakti
kesehatan
merupakan
program rutin yang dilakukan
oleh pihak polres pangkal pinang.
Untuk memberikan pemeriksaan
gratis yang berlaku bagi smeua
kalangan masyarakat.
13. Pembagian Obat Cacing ke
Anak-Anak Kampung Dul
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Program ini merupakan program
dari puskesmas pangkalan baru
untuk membagikan obat cacing
ke
seluruh
anak-anak
di
Kampung Dul. Mengingat tenaga
dari puskesmas hanya terdiri dari
beberapa orang sehingga pihak
puskesmas mengajak mahasiswa
KKN
untuk
membantu
membagikan
obat
cacing
keseluruh anak-anak Kampung
Dul.
14. Rapat Koordinasi Menjelang
PHBN Dengan Panitia PHBN
Pangkalan Baru
Rapat ini merupakan rapat
koordinasi menjelang perayaan
PHBN, pada program ini pihak
panitia PHBN Pangkalan Baru
menngajak mahasiswa KKN
untuk ikut serta dalam perayaan
PHBN. Fungsi dari rapat
koordinasi ini agar tidak terjadi
kesalahan komunikasi ketika
pelaksanaan PHBN.
15. Pemberian Bibit Tanaman
Pelindung
Program ini merupakan kerja
sama dengan dinas lingkungan
hidup bangka tengah, dimana
bibit tanaman pelindung ini
ditanam disalah satu kampung
yaitu kampung Taib dikelurahan
dul.
SIMPULAN
Dari penjelasan diatas dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :
1. Semua
program
yang
direncanakan telah terlaksana
2. Kerjasama
antara
Lurah
Kampung Dul dan Dinas-dinas
terjalin dengan baik serta adanya
program lanjutan khususnya dari
Dinas Sosial Kab. Bangka
tengah.
3. Terlaksananya beberapa program
tambahan dengan baik.

SARAN
1. Pemerintah dan Masyarakat
Kampung Dul
Pemerintah
dan masyarakat
kampung dul dapat melanjutkan
dan mengembangkan program
yang telah dilaksanakan oleh
mahasiswa KKN di Kampung dul
Kec. Pangkalan baru. Peran
masyarakat dapat lebih aktif,
kreatif dan inovatif dalam
mendukung home industry yang
ada dikampung dul, hal ini
dilakukan
agar
dapat
meningkatkan
pendapatan
ekonomi masyarakat dikampung
dul.
2. Mahasiswa
- Dapat menjalin silaturahmi
atau
hubungan
dengan
masyarakat kampung dul
- Memantau program kerja yang
telah dilakukan
- Mengevaluasi program kerja
yang telah dilakukan
3. Universitas Bangka Belitung
KKN Tematik yang dilaksanakan
di Kampung dul berjalan lancar,
diharapkan Universitas dapat
lebih mencari daerah-daerah yang
berpotensi yang tidak ada
penggerak
untuk
mengolah
potensi daerah tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
https://www.google.co.id/amp/s/s;ide
player.info/amp/13626744
diakses bulan agustus 2018
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dul,_
Pangkalan_Baru,_Bangka_Teng
ah diakses bulan agusutus 2018
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