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BAB IV
PENYUSUNAN PROGRAM DAN UPAYA PENDEKATAN KE MASYARAKAT

Dalam menyusun program kerJa KKN, ada oaberapa

ayarat

yang harus d1-pernat1kan. Pertama. pr-ogram KKN sedapat mung

kin harua Dersifat per1ntisan dan penunjang. Yang

dimaksud

bers1fat perintisan ya1tu mencakup kegiatan yang

merintis

hal-hal Daru guna mengatasi persoalan dalam masyarakat, se
dangkan yang dimakBud dengan penunjang, yaitu menunjang ke
giatan-kegiatan yang telan ada--yang dilaksanakan olen

pe

merintah waupun masyarakat sendir1.

K2duit program KKN harus mampu memoerikan mot1vaBi ke
pada warga masyarakat agar maU oerusana memperoa1ki

dlri

send1r1 sesua1 dengan potensi I1ngkungan dan eumber

daya

yang ada. Kecuali itu, program KKN yang d1susun Juga

narus

berdaBarkan kepada kondisi yang ada, baik kondiai individu,
kelompok, masyarakat, keadaan lokal, oaik seCara aosial ma
upun seCara

kultural~

Program-program yang dlsusun unttlK tUJuan peruoahan te
rut.ama seka11 Mruslan berdaearkan kondisi yang ada. InoV'a
ai, metoda, teknologi. maupun materi harusLah mendapat per
nat1an, pengert1an, dan memerlukan masa pengendapan
masyaraka~

agar

dapa~

efekt~f.

dari

Pernatian penyuBunan program

narus dioerikan terutama kepada konflik-konflik

yang

ada,

kuali tas lingkungau, dan tidalt boleh memihai'C_
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Ketlga, program KKN haruE dikembangkan secara bertahap
dengan mengutamakan prinslp-prlnsip yang demokrat1s dan pro
gram juga harus dijaga agar tetap luwes. Artinya,

program

yang disusun oerdasarkan fakt..a yang ada naruslah dikembang

kan eeeara oertahap, sesuai dengan urutan prioritas.

prin

sip-prinsip demokratis narus 'tetap dipertahankan agar sel urun masyarakat dapat

oerpartisipasi--teru~ama

dalam pengam

bilan keputusan untuk penentuan prioritas.
oerarti

Program harus dijaga agar tetap luwes tidak

harue selalu oeruoah,

tetap~

d1siapkan untuk menghadapi ke

adaan yang tidak dinarapkan, seperti perubahan

kepentingan

dan kebutuhan.

1. Rencana Program Untuk MasYarakat Dasa T'ebuwung

Atas dasar uraian mengenai masalah Bosial desa

Tabu

wung pada bab III dan dengan memperhatikan pula ketiga sya
rat penyusunan program sebagaimana sudah diutarakan di atas,
maka oeberapa rencana program yang sekiranya tepat
dilaksanakan oleh mahasiswa peserta KKN di desa

untuk
Tebuwung

adalah:
1. Program untuk peningkatan produksi dan USana pening

katan pendapatan masyarakat:
- penyuluhan mengenai kiat-kiat pemasaran dan penge
lolaan produksi--khususnya di sektor pert ani an;
- Mendorong kegiatan kerajinan rakyat lokal dan mem
beri alternatif tawaran mengenai peluang kerja di
lingkungan desa 'febuwung;
- Intensifikasi pekarangan dengan menanam
tanaman
yang cacok dengan kandisi tanah setempat dan yang
dapat fungsional oagi kebutunan sosial-ekonami ru
mah tangga;
- Hengembangkan dan meningkatkan Usana ternak yang
cacok dengan lingkungan desa 6etempa~ dan yang da
pat pula menjadi sumber penghasilan tambahan.
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2. Program pembinaan

-

P~~yuluhan

~esehatan

dan kebersihan 11ngkungan

mengenai hidup sehat;

- f-1engembangkan dan meningkatkan kegi,atan posyandu;

Memasarkan teknologi sederhana untuk memperoleh air
oersih;

- Mengadakan program pembers~han fiaik lingkungan de
sa, serta sekal1gus merangsang masyarakat lokal a
gar maU oergiat dalam kegiatan gotong-royong
mero
oersinkan dan menjaga kebersinan lingkungan.

3. program Kesehatan Hewan 'j,'ernak:
- Memoeri penyuluhan mengenai perawa~an kesenatan he
'Nan t.ernak yang oaik dan eenar;
- Memberikan bantuan pengobatan dan perawatan
keae
hat4'n ternak.

4.

program d1 oidang pengembangan pendid1kan:
- Memberikan penerangan kepada masyarakat tentang du

nia pendidikan, prospek, dan peranannya oagi
pe
ningkatan status-sosial ekonomi warga desa;
- Mencari sumber-sumber dana stau donatur yang
mau
memoantu menyumbangkan oahan-bahan yang diperlukan
bagi kelancaran proses pendidikan masyarakat desa;
- Herangsang dan menumbuhkan sikap kreatif siswa atau
anak didik, terutama dengan cara membarikan motiva
61 b~lajar yang oaik atau dengan cara mengadakan oe
berapa lomba cerdas cermat di berbagai sekolahj
- Memberikan kursus atau les tambahan kepada anak di
dik--khususnya mata pelajaran yang dianggap panting
dan yang masih lamah" dikuasai olah siswa didik.
5. Program Kesehatan gigi:
- Memberik.an penyuluhan mengenai cara perawatan gig!
yang baik dan oenar;
- Member~kan oantuan perawatan dan pengooatan terha
dap warga masyarakat yang mender1ta sakit gigl.

6. program Pen1ngkatan peranan ibu atau wanita:
- Memberikan kursus ketrumpilan yang tungeional oagi
rumah tangga dan yang dapat menghasilkan eumber pen
dapatan tambahan;
- >lengembangkan dan menglti.dup><an kegiatan PKK yang se
.suai denga.n kebutunan dan kepeutinglln ibu-ibu di de
sa setempat.
2. Upaya Pendekatan

~

Masxarakat Desg Tebuwung

Salan satu seoab terJadinya kegagalan pelaksanaan
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gram KKN di pedesaan adalah bersumber dari terjadinya

KsSa

lahan pendekatan dan kesalahan memahami masyarakat dasa

es

tempat seCara lebin ar1!. untuk itu, agar t1dak tarJadi

ke

salahan yang serupa dalam pelaksanaan program KKN di desa Te
buwung, terlebih duhulu narus disimak kemball karakter

atau

ciri khas apa yang cenanda1 kehidupan masyarakat dasa

Tebu

wung.
Dalam ban

lI~

teru~ama,

telah diuraikan seCara

lebar mengenai ciri-ciri masyarakat desa 'J.'ebuwung"

panjang

Berbagai

clri stan karakter sebagaimana sudah diuraikan 1tu, tentunya
akan aangat membantu para mahusiawa dalam menyusun

strategi

pendekatan apa yang pal1ng ba1k untuk memaham1 dan

tmasllkt

eebagai bagian dari waayarakat deea Tebuwung.

Pertama, yang periu d1perhatikan adalan masalah

oerko

mun1kas1. seperti telah diuraikan Dahwa sebag1an oasar
sysrakat desa Tebuwung mempergunakan oahasa Jaws

ma

seoagaJ.

med~a

oerkomunikasi sehari-nari. Agar mahasiswa

dapa~

diterima dengan leb1h mudah, sUdah oarang tantu mereka

narus panaro baroallasa Jawa dan

senant~asa

peeer~a

Jangan

KKN

t-erlalu

mengambil jerak akibat perbedaan gaya oerbahasa.
Kedua, sitat agam1s masyarakat desa 'l'sbuwung yang
~al

juga n&rUs menjadi bahan p&rnat1an. Jangan

di manasiswa

peser~a KJt~

sa~pa1

ken
terja

membuat $uatu perilaku yang melukai

hati dan kepercaYaan warga desa 'J.'ebuwung. Sast sholat, m:isal
nyu, jangan sampai ada mahasiswa yang
kap semata-mata

~idak mengnor~ati

oerbua~

gadun,

oersi

agama orang lain. atau pe

rilaku lain yang dapa< manyinggung hati.
Ketiga, agar program dapat lebin mudan diterima dan
gar mal:tasiswa pesert.a KKN dapat lebih cepat di t-erima
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rakat lokal", ada oaiknya para mahasiawa senaut1asa mau oerba
ur, menjalin komun1kasi, dan sebisa nlUngkin
istiad~t

memanfa~ltkan

adat.

atau kebiasaan lokal--seperti tahlilan, dan semacam

oya--aeoagai media oertemu dan mendokati masyaraka't lattal ..

Keemnat, harus dipRnami Dahwa ciri yang menandai

masya

rakat desa Tebuwung adalan sikap hidup yang sedernana,

rela

tit jujur, dan lebia mudah paham pada hal-nal yang kasat

ma

te (kongkrit). Jika para mahasiswa meng1nginkan program penyu
lUhannya atau

program-prog~am

lainnya dapat dengan mUdah

terima, maka sebanyak mungkin harus diberikan

di

contan-contOh

kastle lokal yang mudah dipahami warga ..
Kelima, ada baik.nya agar :nanasiswa pada awal-swal

kegi

atan dapat memperoleh kesan positif wargat maka untuk seming
gu at au dua minggu

per~ama

sebaiknya dilakukan beberapa

pro

gram yang berorientasi pada pemoenahan fislk sehingga

dapat

muncul kesan bahwa mnhasiswa memang benar-berrar punya

niat

ba1k dan mau mendampingi warga--oukan seDagai pihak yang

bi

sanya nanya memerintah dan memberi penyulunan saja.
Berbagai Baran untuk mendekati masyarakat desa

TebuWUng

sebaga1mana diutarakan di atas, sudah barang tentunya
nyu tidak

pa6~i

manjur. Tetapi, sebagai langkah

awal~

sifat
ada ba

iknya para mahasiswa mau mencooa daripadu masuk ke desa tanpa
torleb1n dulu punya bekal dan pemahaman sed1k1tpun akan

desa

pengabdiannya.

.. .. * .. ..

LAPORAN PENELITIAN

MASALAH SOSIAL DAN SKALA PRIORITAS

Bagong Suyanto

