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ABSTRAK

Masalah yang ditemukan di Desa
Baru
yaitu
masih
kurangnya
pengetahuan dan keahlian masyarakat
dalam mengolah potensi hasil laut
yang dimiliki, sehingga banyak sekali
potensi yang belum dioptimalkan.
Oleh karena itulah perlu dilakukan
sosialisasi untuk menambah wawasan
serta
pemberian keterampilan
tambahan bagi masyarakat sehingga
memberikan
keuntungan
bagi
masyarakat pula. Maka tema yang
diangkat
yaitu
“Society
Empowerment Melalui Capacity
Building
Guna
Menciptakan
Competitive Advantage Desa Baru
Sebagai Desa Bismillah”. Metode
yang digunakan adalah dengan
memberikan sosialisasi dan pelatihan.
Hasil evaluasi dari kegiatan adalah
masyarakat sangat terbuka dan
menerima saran dan pengetahuan dari
Mahasiswa KKN.
Kata kunci : Competitive
Advantage, Capacity Building
PENDAHULUAN
Desa Baru merupakan sebuah
desa pesisir yang terletak di
Kecamatan Manggar, Kabupaten
Belitung Timur. Desa Baru memiliki
kekayaan laut yang sangat melimpah
seperti ikan dan kepiting. Namun
sejauh ini, pengelolaan untuk hasil
laut tersebut masih sangat sedikit

karena
kurangnya
keahlian
masyarakat
dalam
berwirausaha
dalam mengelolah hasil tangkapan
laut tersebut menjadi suatu produk
yang berdaya saing. Selain itu,
potensi wisata juga dimiliki oleh Desa
Baru khususnya Pantai Serdang yang
dapat dijadikan destinasi wisata.
Namun, karena kurangnya kesadaran
masyarakat untuk mengelola sektor
pariwisata tersebut, pantai Serdang ini
kurang dikenal oleh masyarakat luar.
Oleh karena itu, Melalui kegiatan
pengabdian KKN TEMATIK UBB
dengan
konsep dari strategi
peningkatan ekonomi yang dimaksud
adalah upaya pemberdayaan dan
pemanfaatan sumber daya alam serta
sumber daya manusia setempat
dengan cara yang sistematis dan
berencana agar dapat dirasakan
manfaatnya dimasa sekarang maupun
dimasa mendatang nantinya melalui
sosialisasi, pembekalan, pelatihan,
dan pendampingan kegiatan usaha
bersama masyarakat. Pada KKN
Tematik 2018 ini, kami mengusung
tema “Society Empowerment Melalui
Capacity Building Guna Menciptakan
Competitive Advantage Desa Baru
Sebagai Desa Bismillah (Bersih,
Iman, Sehat, Mandiri, Indah, Lestari,
Aman Dan Harmonis)” yang secara
spesifik dipilih Desa Baru sebagai
Objek Pengabdian KKN Tematik
UBB Tahun 2018.
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METODOLOGI PELAKSANAAN
Pelaksanaan kegiatan KKN ini
dilaksanakan
di
Desa
Baru,
Kecamatan Manggar, Belitung Timur.
Pelaksanaan dimulai tanggal 12 Juli20 Agustus 2018. Jumlah mahasiswa
yang bergabung adalah sebanyak 30
mahasiswa, dimana mereka terbagi
menjadi beberapa divisi yang
memiliki tugas dan wewenang
masing-masing. Adapun
permasalahan yang terdapat di
Desa Baru Kecamatan Manggar
Kabupaten Belitung Timur, beserta
pemecahan masalahnya :
N
o
1

2

3

4

Tabel 1. Identifikasi Masalah
Identifikasi
Metode
Masalah
Pemecahan
Masalah
Belum
Membuat
photo
populernya
Booth yang menjadi
pantai di desa daya tarik untuk
baru
sebagai mengunjungi tempat
destinasi wisata
wisata. Dalam hal
ini
kami
bekerjasama dengan
Dinas Kebudayaan
dan
Pariwisata
Beltim.
Belum
Dalam hal ini kami
terpeliharanya
bekerjasama dengan
fasilitas di daerah Dinas Kebudayaan
wisata
dan
Pariwisata
Beltim dan Bekerja
sama dengan karang
taruna
untuk
pemeliharaan
fasilitas di daerah
objek wisata.
Kurangnya
Dalam hal ini kami
kesadaran akan bekerja sama dengan
pendidikan,
dinas
pendidikan
dibuktikan
untuk
melakukan
dengan
penyuluhan/sosialisa
banyaknya anak si
tentang
putus sekolah
pentingnya
pendidikan.
Banyaknya
Dalam
hal
ini
penyalahgunaan
Mengadakan
obat-obatan
di sosialisasi
untuk
kalangan remaja
penanganan
kenakalan remaja,
bekerja sama dengan
dinas
pendidikan.

5 Banyak
rumah
yang
bekerja

ibu
tangga
tidak

6 Kelompok Kube
belum memiliki
skill
untuk
membuat laporan
keuangan
7 Pemasaran hasil
produksi KUBE
masih terbatas

8 Kebersihan yang
masih
sangat
kurang
serta
Banyak wabah
demam berdarah
di musim hujan

Program selanjutnya
adalah melakukan
sosialisasi
bahaya
penggunaan narkoba
kepada
kalangan
remaja khususnya.
Untuk mendukung
suksesnya program
tersebut kami akan
melakukan
kerja
sama dengan pihak
BNN
melalui
kegiatan sosialisasi
dini dari bahaya
yang
ditimbulkan
dari
penggunaan
narkoba
tersebut
yang
akan
disampaikan
khususnya kepada
generasi
muda
terutama kalangan
pelajar atau pada
usia produktif yang
tak
menutup
kemungkinan pada
masyarakat
umumnya
untuk
membuat komitmen
tidak
akan
menyentuh barang
haram tersebut.
Memberikan
keterampilan khusus
untuk
pengolahan
hasil laut seperti
pembuatan nugget
ikan, otak otak.
Memberikan
pendampingan
dalam penyusunan
laporan
keuangan
sederhana
Bagi
Kube
Memberikan
sosialisasi tentang
teknik
pemasaran
serta
penggunaan
social media untuk
memasarkan produk
Melakukan
sosialisasi tentang
pentingnya
hidup
bersih
serta
mengingatkan
pentingnya
membuang sampah
pada tempatnya .
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9 Masih
banyak
anak-anak yang
belum
bisa
membaca
Alquran

Memberikan
pelatihan
untuk
belajar mengaji bagi
anak-anak
usia
sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Adapun kegiatan yang terealisasi
dalam kegiatan kkn ini antara lain:
1. Rapat Koordinasi KKN Desa
Baru Bersama Perangkat Desa
Rapat Koordinasi merupakan
program rutin yang dilaksanakan
guna menciptakan komunikasi 2 arah
antara KKN Desa Baru 2018 dan
Perangkat Desa guna berkolaborasi
dalam menciptakan Desa Baru
sebagai Desa Bismillah ( Bersih,
Iman, Sehat, Mandiri, Indah,
Lestari, Aman, dan Harmonis )
Kegiatan Gotong Raya Clean Up
Pantai Serdang dan Pantai Menara
Desa Baru
Program ini merupakan salah satu
dari unsur sapta pesona yakni
kebersihan, program ini dilaksanakan
dengan harapan dapat membantu
mengurangi
tingkat
keparahan
kurangnya kebersihan lingkungan di
Desa Baru, yang mana salah satunya
ialah Desa Baru memiliki potensi
pariwisata yang tak kalah indah untuk
di promosikan. Namun, terlepas dari
hal tersebut kesadaran masyarakat
akan kebersihan sangat kurang. Oleh
karena itu, gerakan ini ditujukan
untuk mengajak masyarakat agar
tergerak bersama – sama dalam
menjaga
kebersihan
lingkungan
sekitar.
Adapun peserta yang terlibat
dalam kegiatan ini adalah seluruh
Mahasiswa KKN Desa Baru 2018
berjumlah 30 orang
2.

KKN Desa Baru Mengajar (
Les After School )
Program ini dilakukan setiap hari
selesai ba’da isya yang dilaksanakan

di rumah singgah KKN Desa Baru
2018. Kegiatan ini bersifat fleksibel
dan materi yang diajarkan pun
beragam disesuaikan dengan bahan
pengajaran yang dibutuhkan oleh
anak – anak Desa Baru.
Tujuan dari program ini adalah
untuk
meningkatkan
kualitas
pendidikan anak – anak yang ada di
Desa Baru. Tidak hanya dalam hal
akademik, yaitu pelajaran pelajaran
formal akan tetapi juga social
learning yaitu dengan mengajarkan
bagaimana cara berhubungan dengan
masyarakat umum dalam hal beretika
dan
sopan
–
santun
serta
kejujuran.Rata – Rata anak – anak
yang datang untuk belajar adalah 12
orang.
3.

Kegiatan BTQ KKN Desa Baru
bersama TPA Al – Musannah
Pelaksanaan Baca Tulis Qur’an
(BTQ) ini merupakan suatu program
yang dilaksanakan setiap hari senin
sampai kamis, dimana program Baca
Tulis Qur’an ini terdiri dari pelatihan
membaca alquran, pengenalan hurufhuruf arab dan pelatihan kaligrafi, dan
hafalan ayat-ayat pilihan.
Manfaat kegiatan ini adalah
mmemperkenalkan pada anak-anak
mengenai
baca
tulis
alquran,
Memperkenalkan pada anak-anak
tentang agama islam dan budi pekerti
sejak dini, Memperkenalkan isi
kandungan al-quran pada anak-anak
yang belajar di TPA Al-musanna,
Agar anak-anak di Desa Baru tidak
buta alqur’an dan tahu mengenai
hadist-hadist al-qur’an, Anak-anak
TPA
Al-musannah
dapat
mengembangkan bakatnya membaca
alqur’an dan menulis arab. Adapun
jumlah peserta TPA Al-musannah
berjumlah 40 orang.
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4.

Kolaborasi Perayaan HUT
Desa Baru
Program ini merupakan program
kolaborasi antara perangkat Desa
Baru berserta Mahasiswa KKN Desa
Baru dalam mempersiapkan HUT
Desa Baru yang ke 63 dan
diselenggarakan
untuk
pertama
kalinya. Kegiatan HUT Desa Baru
yang ke 63 di awali dengan perayaan
HUT Desa Baru pada tanggal 18 Juli
2018 yang bertempat di Balai Desa
Baru kemudian dilanjutkan dengan
berbagai event lainnya seperti lomba
voli, senam lansia, serta gerak jalan
santai.
Adapun manfaat dan tujuan dari di
selenggarakan kegiatan ini adalah
untuk memupuk tali silaturahim dan
solidaritas masyarakat Desa Baru dan
seluruh perangkat Desa Baru.
Adapun jumlah peserta kegiatan
yang terlibat dari kegiatan ini
melebihi 300 jiwa penduduk Desa
Baru.
5.

Campaign STOP MIRAS dan
Kenakalan Remaja (
Sosialiasasi Kenakalan Remaja
)
Campaign STOP MIRAS dan
Kenakalan Remaja merupakan sebuah
kegiatan
kampanye
berbasis
sosialisasi guna bertujuan untuk
mengkampanyekan bahaya dari Miras
dan Efek Buruk dari Kenakanalan
Remaja.
Kegiatan
ini
dibuat
berdasarkan fenomena yang marak
terjadi
dikalangan
Remaja
terkhususnya Remaja di Desa Baru.
Tidak hanya Remaja, kegiatan ini
juga disasarkan pada Anak usia dini
sebagai bentuk kegiatan prefentif dan
koersif terhadap anak – anak dan
Remaja di Desa Baru. Hal ini
berkaitan erat dengan angka putus
sekolah di Desa Baru, angka putus
sekolah
ini
berdampak
pada
kebiasaan, pola pikir, cara pandang

hingga pergaulan anak – anak dan
Remaja di Desa Baru yang tak jarang
di usia dini sudah mengenal Minuman
Keras dan sejenisnya, serta tingkat
pernikahan usia dini yang sangat
tinggi di Desa Baru.
6. Senam Sehat Bersama
Masyarakat Desa Baru
Senam pagi bersama penduduk
desa baru di Pantai serdang
merupakan salah satu agenda
mingguan KKN Desa Baru 2018.
Dalam kegiatan ini pertama kali
dilaksanakan pada hari jumat 20 juli
2018, namun dikarenakan animo
masyarakat di minggu – minggu
selanjutnya kegiatan ini dilaksanakan
setiap hari minggu di Pantai Serdang,
pukul 08.00 WIB. Kegiatan ini di
tujukan sebagai salah satu bentuk
pentingnya pengelolaan kesehatan
tubuh selain di imbangi dengan
berbagai faktor lainnya, kegiatan ini
diharapkan juga dapat memupuk tali
silaturahmi KKN Desa Baru 2018 dan
seluruh masyarakat yang terlibat di
kegiatan ini.
7.

Sosialisasi dan Pembinaan
Laporan Keuangan UMKM
Program
Sosialisasi
dan
Pembinaan
Laporan
Keuangan
UMKM merupakan kegiatan yang
berupa pendampingan dan pelatihan
pembuatan laporan keuangan UMKM
yang berupaya untuk membantu
pelaku usaha dalam menyusun
laporan keuangan dari usaha yang
dijalankan.
Kegiatan ini berlangsung terhitung
tanggal 24 juli 2018 – 18 agustus
2018, yang mana sistem kegiatan ini
dilaksanakan dengan sistem door to
door pelaku usaha UMKM di Desa
Baru.
Adapun manfaat dan tujuan dari
program adalah sebagai berikut Untuk
melatih para pelaku usaha untuk
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menghitung dan menyusun laporan
keuangan selama periode produksi,
Untuk membantu pelaku usaha dalam
melihat perkembangan keuangan
usahanya dan Untuk mengetahui
keuntungan/omset pelaku usaha setiap
berproduksi
8. Pembuatan Icon dan Tugu
Wisata KKN Desa Baru 2018
Program ini dibagi menjadi 2
program, program pembuatan Icon
Pariwisata dan Tugu Wisata. Icon
Pariwisata yang di buat berupa “Botol
Pohon Harapan” yang di dekorasikan
pada ranting – ranting pohon pinus
dan berwarna – warni yang ditujukan
agar
setiap
wisatawan
yang
berkunjung dapat menggantungkan
harapannya setinggi pohon pinus dan
seindah warna pelangi.
Kegiatan ini merupakan kegiatan
berkaitan dengan penujangan dan
pengenalan objek wisata di Pantai
Menara, Desa Baru. Kegiatan ini
dimulai pada tanggal 28 Juli 2018.
Adapun
Partner
sekaligus
sponsorhip kegiatan ini adalah PT.
PLN Persero dan PT. Swarna Dwipa
Matra
(Honda
Motor)
yang
memberikan bantuan pendaaan dari
awal hingga akhir kegiatan ini.
9.

KKN Revolusi Mental
KKN Revolusi Mental dirancang
oleh Universitas Bangka Belitung
dalam upaya perwujudan Tri Darma
Perguruan
Tinggi
dan
sarana
peningkatkan
kepekaan
sosial
mahasiswa
sehingga
dapat
berkontribusi
positif
terhadap
pembangunan daerahnya.Pada KKN
Revolusi Mental, KKN Desa Baru
mengusung permasalahan berlalu
lintas yang mana salah satu tujuan
KKN Revolusi Mental di daerah ini
adalah untuk meningkatkan rasa
kepekaan
masyarakat
akan

pentingnya keselamatan dalam berlalu
lintas.
Kegiatan Revolusi Mental ini
terlaksana . Kegiatan ini dilaksanakan
pada hari Jumat, 27 Juli 2018,
bertempat di aula SMA Negeri 1
Manggar mulai dari pukul 09.00 –
11.00 pagi.Kegiatan ini diikuti
sebanyak 51 siswa.Siswa dapat
mengetahui tentang peraturan lalu
lintas
dan
kelengkapan
saat
berkendara.Sehingga mereka dapat
mengimplementasikanya
dalam
kehidupan sehari – hari.Terutama
keselamatan dalam berlalu – lintas.
Kegiatan ini berupa pemaparan materi
tentang pengenalan peraturan lalu
lintas dan kelengkapan berkendara.
10.

Gerakan Sikat gigi SD &
Periksa Gigi
Kegiatan ini berlangsung di SD
Negeri 2 Manggar, Kab. Belitung
Timur pada tanggal 30 Juli 2019
dimulai pukul 08.30 WIB – 10.30
WIB. Kegiatan ini berkolaborasi
dengan Dinas Kesehatan Belitung
Timur, bagian kesehatan mulut dan
gigi
yang
mengintruksikan
pemeriksaan kesehatan gigi dan cara
menggosok gigi yang benar.
Manfaat dan tujuan program ini
adalah untuk membentuk kebiasaan
anak-anak agar lebih rajin sikat gigi
minimal 2 kali dalah sehari.
11.

Sosialisasi UMKM dan
Pendampingan Pemasaran
Produk
Kegiatan
sosisalisasi
Kewirausahaan
dan Peningkatan
Kapasitas UMKM kepada masyarakat
Desa Baru ini akan dilaksanakan dari
tanggal 2-3 Agustus 2018. Kegiatan
ini nantinya akan diisi dengan
pemaparan materi
dari
Dinas
Perindustrian
Perdagangan
dan
Koperasi
Belitung Timur serta
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dilanjutkan
dengan
Pelatihan
langsung di lapangan.
Kegiatan ini dilakukan beberapa
tahap dari tahap survei, tahap
persiapan kolaborasi bersama Dinas
Perindustrian
Perdagangan
dan
Koperasi
Belitung Timur serta
dilanjutkan
dengan
Pelatihan
langsung di lapangan.
12. Gerakan Cuci Tangan dan
Kebersihan
Program ini salah satu bentuk
kegiatan yang menkampanyekan
pentingnya menjaga kesehatan dan
kebersihan melalui pentingnya untuk
mencuci
tangan
sebelum
melaksanakan kegiatan atau aktivitas
apapun. Karena kesehatan dan
penyakit berasal dari apa yang kita
makan melalui tangan kita.Kegiatan
ini berlangsung di SD Negeri 17
Manggar
Adapun manfaat dan tujuan
program
ini
adalah
untuk
membiasakan pola hidup sehat sejak
dini.Adapun jumlah peserta kegiatan
ini siswa kelas 1 – 3 SD N 17
Manggar ( Kurang lebih berjumlah 50
Orang ).
13. Hidroponik Bersama
Masyarakat Desa Baru
Kegiatan
sosisalisasi
dan
pembinaan budidaya sayuran secara
hidroponik kepada masyarakat Desa
Baru ini akan dilaksanakan pada
tanggal 10 Agustus 2018. Kegiatan
ini berlangsung dari awal KKN di
mulai dari follow up ke Dinas
Pertanian, kemudian pelatihan dan
pendampingan teknik hidroponik
langsung ke UPTD kel.Mengkubang
bersama Dinas Pertanian Kab.Beltim.
Kemudian, sembari menunggu proses
pembibitan dan perkembangan benih
tanaman maka akan dilaksanakan
sosialisasi
Hidroponik
bersama
masyarakat Desa Baru pada tanggal

10 Agustus 2018 nanti dan di
dampingi oleh Dinas Pertanian Kab.
Beltim.
Manfaat program ini yaitu agar
masyarakat dapat menerapkan sistem
budidaya sayuran secara hidroponik
untuk kebutuhan sehari-hari.Tujuan
program ini untuk mengenalkan
kepada masyarakat Desa Baru tentang
budidaya sayuran tanpa menggunakan
tanah.
14. Pendampingan dan
Pengelolaan Hasil Laut
Program ini merupakan salah
satu program utama, yang mana
program
ini
bertujuan
untuk
membantu masyarakat Desa Baru
untuk mengelola hasil laut menjadi
beberapa olahan yang menghasilkan
nilai jual lebih di pasaran.Kegiatan ini
berlangsung di Rumah Inapan KKN
Desa Baru UBB 2018, Dsn Baru
Selatan Pada pukul 13. 00 – s/d
selesai dengan melibatkan ibu rumah
tangga di sekitaran Desa Baru.
15. Festival Puncak Gebyar Seni
dan Budaya KKN Desa Baru
Kegiatan
ini
merupakan
kegiatan puncak dari kkn desa baru
2018 yang berkolaborasi dengan
dinas terkait seperti dinas pariwisata
berupa kegiatan seperti, peresmian
tugu dan spot foto di pantai menara,
pameran
wisata
dan
umkm,pemeriksaan kesehatan gratis,
serta pagelaran seni dan budaya.
Adapun Tujuan dari kegiatan
ini adalah untuk peresmian tugu dan
spot foto yang telah dibuat oleh
mahasiswa kkn ubb 2018 serta untuk
mempromosikan destinasi wisata baru
yang ada di desa baru yaitu pantai
menara.
Manfaat dalam bidang ekonomi
yaitu
dapat
meningkatkan
perekonomian masyarakat khususnya
di desa baru, demikian pula di bidang
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sosial dan budaya, kegiatan ini dapat
memberikan
pemahaman
dan
pengertian lebih dalam mengenal dan
menghargai
budaya
masyarakat
setempat khususnya di desa baru ini.
16. Pembuatan dan Penyerahan
Video Rajutan Pesona Desa
Baru
Pembuatan video pariwisata ini
bertujuan
untuk
dapat
mempromosikan keindahan destina
wisata yang ada di Desa Baru. Dalam
video ini, ditampilkan objek-objek
wisata yang dapat dikunjungi seperti
Pantai Menara, Pantai Serdang, Pasar
Manggar, Rumah Makan Vega,
Pelabuhan, Kelenteng, dsb. Selain itu
dalam vidio ini juga menampilkan
kultur budaya serta adat istiadat yang
biasa dilakukan oleh masyarakat di
desa baru.
Manfaat dan tujuan dari program
kegiatan
ini
adalah
untuk
memperkenalkan, mempromosikan
potensi Desa Baru sebagai salah satu
Destinasi Wisata baru di Kab.
Belitung Timur serta Agar wisatawan
dapat mengetahui apa saja destinasi
wisata yang ada di desa baru dan
meningkatkan
perekonomian
masyarakat khususnya di desa baru di
sektor pariwisata.

(ODTW) yang bisa digunakan untuk
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
yang
ada
disekitarnya.Selain
di
bidang
kepariwisataan, kegiatan Kuliah Kerja
Nyata (KKN) ini diharapkan mampu
mengembangkan keahlian masyarakat
untuk mengelolah sumber daya
alamnya agar berdaya guna sehingga
dapat meningkatkan pendapatan
masyarakat tersebut.
B. Saran
Besar harapan kami kepada
pemerintahan
desa
setempat,
pemerintahan kecamatan, kabupaten
Belitung
timur
dan
seluruh
masyarakat untuk memaksimalkan
hasil program kerja dari , kegiatan
Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang tidak
hanya berhenti saat kegiatan selesai
namun melanjutkan hasil – hasil
kegiatan, icon wisata, berbagai
macam pembinaan untuk peningkatan
kualitas hidup masyarakat Desa Baru
yang lebih baik lagi.

PENUTUP
A. Kesimpulan
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata
(KKN)
ini
diharapkan
dapat
meningkatkan pembangunan yang
semakin
baik
dalam
upaya
meningkatkan sumber daya manusia
baik bagi mahasiswa maupun bagi
masyarakat dalam pemamfaatan dan
pengolahan sumber daya alam dan
dalam sektor kehidupan masyarakat,
terutama
dalam
bidang
kepariwisataan.Sehingga
memungkinkan suatu daerah tersebut
menjadi Objek Daya Tarik Wisata
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