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Abstrak
Pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan
berkelanjutan dimana upaya tersebut untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Dengan kata lain, pemberdayaan
masyarakat merupakan upaya mengembangkan masyarakat dari keadaan kurang atau tidak
berdaya menjadi punya daya dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat memperoleh
kehidupan yang baik. Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
di daerah tertentu sebagai implementasi dari penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Program
yang dilakukan di Desa Mulyajaya diantaranya melakukan koordinasi dan diskusi dengan
Aparat Desa Mulyajaya serta melakukan pencarian dan pembaruan data terkait potensi Desa
Mulyajaya. Program-program ini bertujuan untuk memberikan gambaran potensi Desa
Mulyajaya khususnya bidang ekonomi dan kesehatan agar ke depannya Desa Mulyajaya
semakin berkembang ke arah lebih baik. Hasil yang didapat selama pelaksanaan KKN
digunakan untuk pembangunan Desa berkelanjutan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan
oleh masyarakat di Desa Mulyajaya agar dapat meningkatkan kesejahteraan serta dapat
mengembangkan seluruh potensi yang ada di Desa tersebut. Apalagi pada masa pandemi covid19 seperti ini, Desa membutuhkan sosialisasi mengenai penanganan serta pencegahan covid19 agar Desa tersebut dapat melaksanakan kegiatan sehari–hari secara normal dan tetap dengan
menjaga kesehatannya.
Kata kunci: Pemberdayaan, Potensi, Ekonomi. Kesehatan

Abstract
Community empowerment is a strategy used in sustainable development where the effort is to
realize the ability and independence in the life of the community, nation and state. In other
words, community empowerment is an effort to develop a community from a state of lack or
helplessness to power with the aim that the community can have a good life. Real Work (KKN)
is a community service activity in certain areas as an implementation of the Tri Dharma
Perguruan Tinggi, programs carried out in Mulyajaya Village include coordinating and
discussing with Mulyajaya Village Officials as well as searching and updating data related to
the potential of Mulyajaya Village. These programs aim to provide an overview of the potential
of Mulyajaya Village, especially in the economic and health sectors, so that in the future
Mulyajaya Village will develop in a better direction. The results obtained during the
implementation of sustainable Village development are in accordance with what is needed by
the community in Mulyajaya Village to be able to improve welfare and be able to develop all
the potential that exists in the village. Especially during the Covid 19 pandemic like this, the
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village needs socialization regarding handling and prevention so that the village can carry out
daily activities normally and maintain its health.
Keywords: Empowerment, Potential, Economy, Health
PENDAHULUAN
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan intrakulikuler yang

merupakan

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Buana Perjuangan Karawang. KKN ini
didasari pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional pada Pasal 20 Ayat 2 yang menyatakan bahwa, “Perguruan tinggi
berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat”. Begitu
pula pada Pasal 24 Ayat 2 disebutkan, “Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola
sendiri lembaga sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah dan
pengabdian kepada masyarakat” (BP-KKN, 2016).
Tema Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Buana
Perjuangan Karawang terutama kelompok KKN di Desa Mulyajaya Telukjambe Barat adalah
“Profil Desa Untuk Pembangunan Berkelanjutan” untuk melihat sejauh mana Desa Mulyajaya
ini dapat berkembang, khususnya dalam bidang perekonomian dan dalam bidang kesehatan.
Selain itu, di masa pandemi Covid-19 ini, kegiatan KKN terbatasi oleh himbauan pemerintah
untuk menerapkan protokol kesehatan dan social distancing selama pelaksanaan kegiatan
KKN. Kuliah Kerja Nyata diharapkan dapat meningkatkan persepsi mahasiswa tentang
relevansi antara materi kurikulum yang mereka pelajari di kampus dengan realita pembangunan
di tengah masyarakat.
Pembangunan desa merupakan faktor strategis dan penting dalam menentukan serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa merupakan kunci dari pembangunan negara
dengan memberikan otonomi penuh untuk mensejahterakan masyarakat khususnya di tingkat
desa. Desa yang maju merupakan desa yang dapat mengelola sumber daya alam menjadi suatu
yang bernilai guna. Artinya, masyarakat sudah mampu mengolah sumberdaya alam yang
menjadi ciri khas desa tersebut dan mengkonversinya dalam bentuk upah yang layak.
Pembangunan yang berkelanjutan dapat diartikan secara luas sebagai kegiatan-kegiatan
di suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di masa sekarang tanpa
membahayakan daya dukung sumberdaya bagi generasi mendatang untuk memenuhi
kebutuhannya. Tantangan pembangunan berkelanjutan adalah menemukan cara untuk
meningkatkan kesejahteraan sambil menggunakan sumberdaya alam secara bijaksana.
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Untuk rencana kedepan pun masih melihat ada nya lahan pembangunan sekolah yang
belum terlaksana ( lahan kosong ), jadi kami mengharapkan untuk fasilitas pendidikan anak
masa remaja diatas maupun dibawah masih sedikit.
Pengembangan potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang
dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut.
Mempelajari dari beberapa aspek di masa pandemi Covid-19 bahwa Desa Mulyajaya
pada dasarnya mampu mengembangkan potensi desa ke arah yang lebih baik, dengan sumber
alam dan sumber daya manusia yang memadai, serta penduduk desa tersebut mempunyai
banyak keahlian, bukan hanya dalam hal pertanian saja tetapi dalam hal lain, berupa
pembudidayaan ikan, perdagangan dan lainnya.
Kesulitan yang dialami masyarakat tersebut tidak hanya terletak pada modal namun
cara memasarkan hasil panen tersebut masih kurang efektif, padahal potensi desa tersebut
mampu menunjang kebutuhan masyarakat di saat perekonomian mengalami tingkat
pertumbuhan yang sangat rendah karna minimnya modal dan tingkat penjualan secara langsung
terhambat, hal tersebut tentunya membutuhkan bimbingan dan bantuan dari pihak pemerintah
desa setempat. Diharapkan adanya dorongan dari pihak pemerintah setempat agar potensi yang
bisa berkembang lebih baik dari sebelumnya bisa terealisasikan.
Penerapan pengembangan potensi desa dengan meningkatkan potensi tambak buatan
dengan budidaya ikan air tawar seperti lele dan patin. Dari peternakan budidaya ikan ini kita
mengusulkan untuk menjadi sumber ekonomi tambahan bagi masyarakat Desa Mulyajaya.

METODE
Metode yang digunakan yaitu deskriptif kuantitaif Program kegiatan yang dilakukan selama
masa pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yaitu melakukan koordinasi dan diskusi dengan
Aparat Desa Mulyajaya serta melakukan pencarian dan pembaruan data terkait potensi Desa
Mulyajaya. Program-program ini bertujuan untuk memberikan gambaran potensi Desa
Mulyajaya khususnya bidang ekonomi dan kesehatan agar ke depannya Desa Mulyajaya
semakin berkembang ke arah lebih baik.
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Dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas maka metode yang digunakan supaya program
dapat berkelanjutan adalah dengan metode pendampingan, pelatihan, implementasi,dan
evaluasi dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
1. Persiapan dan Pembekalan
a) Rekruitmen mahasiswa
b) Persiapan mahasiswa dan pembekalan KKN
c) Penerjunan mahasiswa kelokasi KKN
2. Pelaksanaan Kegiatan
a) Pendampingan peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa
b) Pendampingan administrasi desa
c) Melaksanakan pemetaan potensi dan profil wilayah berbasis swadaya masyarakat
d) Pendampingan pendataan potensi lokal

HASIL DAN PEMBAHASAN
Realisasi Kegiatan
Program kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Buana Perjuangan Karawang
dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan serta tahap
evaluasi dan pelaporan.
Tahap Persiapan
Untuk pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selalu diawali dengan tahapan
persiapan, yaitu mempersiapkan calon mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan
mempersiapkan pembekalan bagi calon mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) .
Tahap Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan awal adalah menyeleksi mahasiswa pendaftar Kuliah Kerja Nyata
(KKN) melalui seleksi administrasi serta test kesiapan pengetahuan dan kecakapan. Seleksi ini
dimaksudkan untuk mendapatkan mahasiswa yang dibutuhkan sesuai dengan tema program
Kuliah Kerja Nyata (KKN). Adapun beberapa tahapan dari pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata
(KKN) ini meliputi :
109 | J u r n a l B u a n a P e n g a b d i a n

Amelia Nur Fariza
Vol. 3 No 2, Agustus 2021
ISSN 2657-0203
e-ISSN 2686-0244
Tabel 1 Daftar Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
No

Kegiatan

Waktu

1.

Pendaftaran

07 Juni – 15 Juli 2020

2.

Melaksanakan Pre Test Online

07 Juni – 15 Juli 2020

3.

Pembekalan Online Melalui Youtube

16 – 24 Juli 2020

4.

Melaksanakan Post Test Online

16 – 24 Juli 2020

5.

Pelepasan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Online melalui

31 Juli 2020

Youtube
6.

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Online

7.

Pengumpulan Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN)

8.

Penutupan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Online Melalui

01-31 Agustus 2020
01-15 September 2020
30 September 2020

Youtube

Pembekalan Mahasiswa
Pelaksanaan pembekalan ini bertujuan untuk mendekatkan pemahaman mahasiswa
terhadap kebutuhan tema program yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa. Tahapan
pembekalan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) berdasarkan kesesuaikan kebutuhan tema
program, yaitu pembekalan materi ilmu terapan sesuai disiplin ilmu masing-masing
mahasiswa. Pelaksanaannya dilakukan pada 16 s/d 24 Juli 2020, meliputi:
1. Bidang kebijakan Umum yang disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Bidang Asistensi dan Pemutakhiran Data Prodeskel yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Pembahasan
Desa Mulyajaya merupakan salah satu desa di Kecamatan Teluk Jambe Barat Kabupaten
Karawang. Ada beberapa permasalahan yang kami temui selama pelaksanaan Kuliah Kerja
Nyata (KKN) di Desa Mulyajaya tersebut diantaranya adalah:
1. Mayoritas masyarakat yang berada di Desa Mulyajaya tidak mempunyai lahan pertanian
sendiri
2. Tingkat pendidikan di Desa Mulyajaya relatif rendah, karena kurangnya sarana dan
prasarana yang ada di desa tersebut.
Maka hasil dari akar permasalahan tersebut adalah dengan memberikan beberapa solusi
mengenai permasalahan yang sudah diuraikan diatas, yaitu:
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1. Perangkat Desa hendaknya dapat mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan serta
kemakmuran masyarakat Desa Mulyajaya khususnya yang mempunyai kondisi sosial
ekonomi yang rendah yaitu dengan memberikan bantuan pelatihan, permodalan atau dengan
membuka lapangan pekerjaan
2. Mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat yang mempunyai pendidikan yang rendah,
agar masyarakat sadar akan pentingnya pendidikan serta membangun gedung SMA di Desa
tersebut.
KESIMPULAN DAN SARAN
Pembangunan Desa berkelanjutan merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan
dalam mengembangkan sebuah desa yang dihuni oleh masyarakat pedesaan dengan berbagai
permasalahan sosial, ekonomi serta keterbatasan sarana dan prasarana yang menjadi kendala
bagi proses pembangunan sebuah desa tersebut. Terlebih lagi ketika desa tersebut memiliki
potensi Sumber Daya Alam yang luas namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara
optimal oleh masyarakat desa tersebut. Hal tersebut menjadi salah satu tugas penting bagi
pemerintah desa setempat untuk mengubah pemikiran atau persepsi masyarakat bahwa dengan
pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada, dapat membangun perekonomian desa
tersebut menjadi lebih baik. Terlebih lagi pada masa pandemi saat ini, yang mengakibatkan
banyaknya karyawan yang dirumahkan oleh perusahaannya, sehingga pengangguran semakin
meningkat.
Dari perekonomian pun sulit untuk dibangun untuk masyarakat desa mulyajaya itu
sendiri, karna tidak ada nya perhatian lebih dari pihak Kades maupun staff desa yang ada di
kantor dan naungan kepala desa, yang kurang peduli untuk merangkul masyarakat nya makmur
dan sejahtera dengan keseluruhan masyarakat nya sendiri di desa mulyajaya kec. Teluk jambe
barat.
DAFTAR PUSTAKA
Bina

Pemdes.

Data

prodeskel.

Diakses

pada

http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mdesa/
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