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ABSTRAK
Desa Kaliakah dan Desa Baluk berjarak 116 km dari kampus UNMAS Denpasar.
Berdasarkan RPJMD Pemkab. Jembrana tantangan pokok yang perlu dipecahkan dan
dihadapi setelah tahun 2015 meliputi aspek SDM pelaku ekonomi, aspek kesehatan, dan
aspek pendidikan. Berdasarkan RPJMDes dua desa sasaran diidentifikasikan permasalahan
dari ketiga aspek yang dipilih, dikemukakan solusi dan pendekatannya, dirumuskan target
luarannya, baru disusun program 3 tahun.
Hasil audensi dengan Penghkab. Jembrana, masukkan saat presentasi visiting dari
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristek Dikti, dan pengembangan program
melalui pertemuan aparat dan pelaksana kegiatan ditiap bidang dua desa sasaran, serta
mempertimbangkan kemampuan anggota tim disusun program tahun pertama tahun 2016.
Terdapat 10 kegiatan tahun pertama, di bidang ekonomi adalah: penguatan manajemen dan
bantuan peralatan produksi bagi kelompok tani ternak dan IRT, praktek pembuatan pupuk
organik, dan praktek keterampilan tata rias busana adat Bali. Di bidang kesehatan:
penyuluhan pentingnya gizi bagi ibu hamil dan Balita, bantuan APE dan timbangan bayi
untuk Posyandu, penyuluhan penanggulangan Narkoba-AIDS-Penyakit Masyarakat bagi
generasi muda dilanjutkan pemasangan slogan, dan denplot TOGA. Di bidang pendidikan:
penyusunan RPP Tematik K-13 yang direvisi, pelatihan komputer bagi prajuru adat, dan
penyuluhan kewirausahaan.Metode yang digunakan dengan pendekatan Partisipatory Action
Reseach(PRA) baik saat penyuluhan, pelatihan/workshop, pendampingan, dan monitoring.
Sampai makalah ditulis 7(tujuh) kegiatan tercapai 100%, 3 (tiga) kegiatan yaitu pelatihan
komputer bagi prajuru adat (baru 50%), Denplot TOGA (50%), dan bantuan peralatan
produksi bagi IRT (baru 40%), sehingga total pencapaian program 84%. Kendalanya jarak
tempuh desa sasaran, dana belum turun, tidak ada bantuan dana dari Pemkab. Jembrana.
Kata Kunci : Ib.W, SDM Pelaku Ekonomi, Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, 10
kegiatan, Pencapaian 84%
ABSTRACT
Baluk village and Kaliakah village is 116 km from Mahasaraswati Denpasar
University. Based on the Medium Term Development Plan of Jembrana District Government,
the principal challenges that need to be solved after 2015 include human resources aspects
as economic actors, health, and educational. Based on the Medium Term Development Plan
of two targeted villages, there are three issues to be selected, proposed solutions and it
approaches, formulated its targets of outcome, and then drafted of programs for three-year.
Results of hearings with the Regional Government of Jembrana, input from
Kemenristek Dikti when presenting proposals, and program development through a meeting
of government officials and implementing activities in each field for two target villages, as
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well as considering the ability of team members then drafted program for 2016 as the first
year. There are 10 activities for the first year. Activities for economics aspect is
strengthening of management and support equipment for livestock farmer groups and
household industry, practice of making organic fertilizer, and practice of skills Bali
customary fashion.Health aspect programs are the importance of nutrition counseling for
pregnant women and toddlers, aid props educative for Posyandu, counseling for drug
prevention, AIDS, and disease of society for younger generation, installation of drugs slogan,
and making specimen for family medicinal plants. In education aspect are preparation of
RPP Thematic K-13 were revised, computer training for indigenous staff, and
entrepreneurial education. The method used is approach of Participatory Action Research
(PRA) for extension activities, training/workshops, mentoring, and monitoring.
Until this paper was written, there are seven activities that have reached 100%, while
three other activities, namely computer training for indigenous staff (50%), specimen for
families medicinal plant (50%), and support equipment for IRT (40%), total achievement for
this program is 84%. The obstacles in these activities are distance of target villages, delay of
fund, and lack of funding from Regional Government of Jembrana.
Keywords : IbW, Human Resource, Health, Education, 10 Activities, Achievement 84%
PENDAHULUAN
Secara umum
Program Ib.W
bertujuan untuk menciptakan kemandirian,
kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat melalui keterlibatan aktif kepakaran masyarakat
Perguruan Tinggi, kemampuan dan kebijaksanaan dari Pemkab/Pemkot danPotensi
Masyarakat sehingga dapat ditemukan solusi atas persoalan yg dihadapi Pemkab/Pemkot
dan/atau masyarakat yang berpotensi mempengaruhi kenyamanan kehidupan masyarakat.
Wilayah program Ib.W. terletak di Kabupaten Jembrana dengan Ibukota Negara,
merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Bali yang berlokasi di wilayah Barat pulau Bali;
disamping tujuh kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng,
Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar,
Kabupaten Badung, dan satu kota yaitu Kota Denpasar.Berdasarkan hasil audiensi dengan
Pemkab. Jembrana melalui BPMD Kabupaten Jembrana ditetapkan sasaran program Ib.W.
adalah Desa Kaliakah dan Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Propinsi Bali,
yang berjarak sekitar 116 Km dari kampus Unmas Denpasar.
Perguruan tinggi pengusul adalah Unmas Denpasar dan IKIP Saraswati Tabanan
dengan mitra Pemkab. Jembrana, sumber dana tahun pertama hanya diperoleh dari Direktorat
Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenrisetdikti, Pemkab. Jembrana mengalirkan dana
melalui program SKPDdan Tim Ib.W. diminta untuk mendampingi pelaksanaanya.
Sesuai dengan isue pembangunan Pemkab. Jembrana yang difokuskan untuk
pembangunan di bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan, maka aspek yang dipilih
menjadi sasaran program Ib.W adalah aspek Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku ekonomi,
hasil pertanian dan peternakan, aspek kesehatan, dan aspek pendidikan. Selanjutnya
berdasarkan kemajuan yang dicapai tahun 2014, tantangan pokok yang perlu dipecahkan dan
dihadapi setelah tahun 2015 oleh Pemkab. Jembrana diagendakan sebagai berikut.
1. Kurangnya kemampuan keuangan desa
2. Masih banyak potensi desa yang belum tergali
3. Banyaknya usulan pembangunan yang belum terbiayai
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4.
5.
6.
7.

Belum optimalnya layanan pendidikan, kesehatan, daya beli, dan layanan publik
Belum optimalnya lapangan kerja
Kwalitas SDM yang belum merata
Tantangan pengaruh budaya luar dan kerusakan ekosistem penyangga kehidupan.
Sedangkan prioritas program untuk mendukung pencapaian agenda tersebut adalah
kualitas hidup (Penuntasan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan rakyat) dan layanan
publik yang berkeadilan.
Berdasarkan tantangan dan prioritas di atas sertahasil survey pendahuluan yang
dilakukan minggu kedua bulan Februari 2015 ternyata dikedua desa sasaran baru memiliki
Profil Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2010-2014.
Selanjutnya berdasarkan hasil surveylanjutan di kedua desa sasaranbulan April 2015 dikaji
lebih mendalam permasalahan terkait tiga aspek terpilih, dikemukakan solusi dan
pendekatannya, dirumuskan target luarannya, disusun program 3(tiga) tahun yaitu tahun
2016-2018. Hasilnya dipresentasikan di Pemkab. Jembarana dan dihadapan visitor
Dirrisetpengabmas Dikti, dilanjutkan dengan sosialisi program ke desa sasaran dan
penetapan kegiatan tahun pertama.
METODE PELAKSANAAN PROGRAM
Aspek SDM Pelaku Ekonomi
No Permasalahan

Solusi dan Metode Pelaksanaan
Program
1
Manajemen kelompok petani peternak 1. Penyuluhan dan bantuan alat
dan IRT perlu diperbaiki dan
produksi:
kelompok tersebut kesulitan dalam
a. Penyuluhan penguatan
pengadaan bahan atau alat bantu
manajemen kelompok petani dan
produksi di bidangnya.
IRT (dua Desa)
b. Bantuan Bibit Padi (petani 2
Desa)
c. Bantuan Sumur Bor (petani
Baluk)
d. Bantuan pemotong kripik
singkong (IRT Kaliakah)
e. Bantuan spiner telor asin (IRT
Kaliakah)
2
Kebersihan lingkungan termasuk
2. Praktek pengolahan limbah rumah
akibat limbah rumah tangga kedepan
tangga menjadi pupuk organik bagi
akan menjadi masalah besar sehingga
ibu rumah tangga dan anggota PKK
perlu penangan sejak awal.
(dua desa).
3
Saat mengikuti upacara adat Bali ibu
3. Pelatihan dan praktek keterampilan
rumah tangga perlu terampil merias
tata rias busana Bali bagi Ibu rumah
diri sendiri atau keluarga tanpa harus
tangga atau Ibu PKK (dua desa).
ke salon.
Aspek Kesehatan
4
Pengetahuan tentang pentingnya gizi
4. Penyuluhan tentang pentingnya gizi
sangat diperlukan bagiibu rumah
bagi Ibu hamil dan Balita untuk ibu
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tangga dan anggota PKK
5

6

Motivasi datang ke Posyandu dan
kemudahan dalam pelayanan
posyandu perlu ditingkatkan.
Semakin meningkatnya penggunaan
Narkoba, tersebarnya AIDS dan
penyakit masyarakat lain perlu
ditanggulangi.

7

Pemanfaatan kebun sekolah untuk
sebagai pusat sumber belajar terkait
dengan kesehatan perlu
dikembangkan.
Aspek Pendidikan
8
Kurikulum 2013 yang direvisi
menuntut pengembangan RPP
Tematik untuk seluruh kelas SD dan
semua kelas harus sudah
melaksanakan tahun. 2019.
9
Dalam melaksanakan pekerjaan,
kemampuan penggunaan komputer
bagi prajuru adat perlu ditingkatkan.
10 Pengetahuan dan motivasi untuk
menjadi wirausaha masyarakat rendah
sehingga perlu ditingkatkan dan
dibangkitkan.

rumah tangga atau anggota PKK (dua
desa).
5. Bantuan Alat Permainan Edukatif
(APE) dan kaki timbangan segitiga
bagi Posyandu (dua desa).
6. Penyuluhan penanggulangan
penggunaan Narkoba, AIDS, dan
Penyakit Masyarakat lain, bagi
generasi muda dan pemasangan
slogan terkait (dua desa) .
7. Denplot kebun TOGA dan
pemanfaatannya bagi siswa SD
(SDN1 Kaliakah).

8. Workshop dan pendampingan
pengembangan RPP Tematik sesuai
Kurikulum 2013 yang direvisi bagi
para guru SD (dua gugus SD 4 Desa).
9.

Pelatihan penggunaan komputer bagi
prajuru adat desa Baluk (Desa Baluk).

10. Penyuluhan tentang kewirausahaan
bagi generasi muda dan
pengangguran (dua desa).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut disampaikan hasil pelaksanaan program tahun pertama dan pembahasan
terkait dengan hasil yang dicapai :
Tabel 02. Bentuk Kegiatan Hasil dan Pembahasan
BENTUK KEGIATAN
A. Aspek SDM Pelaku Ekonomi
1. Penyuluhan danbantuan alat
produksi:
a. Penyuluhan penguatan
manajemen kelompok petani
dan IRT(dua Desa).
b. Bantuan Bibit
Padi(petani2Desa)
c. Bantuan Sumur
Bor(petaniBaluk)
d. Bantuan pemotong kripik
singkong (IRT Kaliakah)
e. Bantuan spiner telor asin (IRT

HASIL
PEMBAHASAN/LUARAN
80%
40%
Baru dibentuk struktur organisasi
dan program kerja tahun pertama
bagi Kelompok Tani di Desa Baluk
dan Kelompok IRT di Desa
Kaliakah.
Bantuan alat produksi (bibit padi,
sumur
bor,
pemotong
kripik
singkong, spiner telor asin) akan
disampaikan minggu pertama bulan
September
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Kaliakah)
2. Praktek pengolahan limbah rumah
tangga menjadi pupuk organikbagi
ibu rumah tangga dan anggota
PKK (dua desa).

100%

3. Pelatihan dan praktek keterampilan
tata rias busana Bali bagi Ibu
rumah tangga atau Ibu PKK (dua
desa).

100%

B. Aspek Kesehatan
4. Penyuluhan tentang pentingnya
gizi bagi Ibu hamil dan Balita
untuk ibu rumah tangga atau
anggota PKK (dua desa).

87,5%
100%

5. Bantuan Alat Permainan Edukatif
(APE) dan kaki timbangan segitiga
bagi Posyandu (dua desa).

100%

6. Penyuluhan penanggulangan
penggunaan Narkoba, AIDS, dan
Penyakit Masyarakat lain, bagi
generasi muda dan pemasangan
slogan terkait (dua desa) .

100%

7. Denplot kebun TOGA dan
pemanfaatannya bagi siswa SD
(SDN1 Kaliakah).

50%

C. Aspek Pendidikan
8. Workshop dan pendampingan
pengembangan RPP Tematik
sesuai Kurikulum 2013 yang
direvisi bagi para guru SD (dua
gugus SD 4 Desa).

83,3%
100%

Praktek diikuti 30 ibu rumah tangga
dari dua desa, pengetahuan tentang
limbah rumah tangga organik dan
non-organik bertambah, praktek
pengolahan limbah dan pembuatan
mol telah dilakukan, penyerahan 1
set pengolah limbah masing-masing
desa sudah diberikan.Acara dibuka
oleh Ketua PKK Kecamatan Negara.
10 pasang (perias dan model) ibu
PKK dari dua desa selama 3jam telah
berhasil merias modelnya dan dinilai
berhasil dari pelatihnya. Dibuka oleh
Ketua PKK Kecamatan Negara.
44 ibu rumah tangga anggota PKK
dua desa telah mengikuti penyuluhan
dari Dokter dan Bidan Puskesmas I
Negara,
sehingga
pengetahuan
tentang gizi meningkat. Dibuka oleh
Ketua PKK Kecamatan Negara.
Bantuan
diberikan
kepada
5
Posyandu di Desa Baluk dan 6
Posyandu di Desa Kaliakah, berupa
11 set APE dan 4 buah timbangan
kaki tiga. Disaksikan Ketua PKK
Kecamatan Negara.
Penyuluhan di satukan di Balai Desa
Baluk dihadiri 30 anggota STT tiap
banjar desa Baluk dan 40 anggota
STT tiap banjarDesa Kaliakah,
dengan Nara Sumber Ketua LSM
Jalak Bali Negara, semua peserta
mengikuti
penyuluhan
sampai
selesai. Dibuka Camat Negara,
Kebun sudah di siapkan, 300 bibit
berbagai tanaman toga sudah
dipesan, rencana ditanam minggu
pertama bulan September.
Dilaksanakan di SDN 2 Baluk,
diikuti Guru SD Kelas I dan Kelas
IV, 22 orang dari gugus Baluk
Banyubiru dan 22 orang dari gugus
Kaliakah Berambang, Nara Sumber
dari Dosen FKIP Unmas Denpasar
Asesor
PLPG.
Dibuka
oleh
Kadisporapardikbub
Kabupaten
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9. Pelatihan penggunaan komputer
bagi prajuru adat desa Baluk (Desa
Baluk).

50%

10. Penyuluhan tentang kewirausahaan
bagi generasi muda dan
pengangguran (dua desa).

100%

Pencapaian Total

84%

Jembrana,
Masalah peralatan komputer, baru
disetujui menggunakan lab komputer
SMKN yang ada di Desa Baluk
berserta instrukturnya dan akan
dilaksanakan selama 2 hari minggu
pertama bulan Septenmber.
Penyuluhan di satukan di Balai Desa
Baluk dihadiri 30 anggota STT tiap
banjar desa Baluk dan 40 anggota
STT tiap banjar di Desa Kaliakah,
dengan Nara Sumber Dekan FH
Unmas dan Perbekel Desa Baluk,
semua peserta mengikuti penyuluhan
sampai selesai. Dibuka oleh Camat
Negara
Diselesaikan Minggu I Bulan
September.

SIMPULAN
Pelaksanaan program Ib.W yang disampaikan terbatas kegiatan pada tahun pertama
yaitu tahun 2016 yang meliputi aspek peningkatan kualitas SDM terkait dengan nilai
ekonomi, hasil pertanian, dan hasil peternakan, aspek kesehatan, dan aspek pendidikan.
Berdasarkan hasil dan pembahasan disampaikan simpulan sebagai berikut :
1. Keberhasilan peningkatan kualitas SDM dan Produk benilai Ekonomi mencapai 80%.
Melalui penyuluhan dan pendampingan, kelompok petani dan IRT telah memperbaiki
struktur organisasi dan menyusun program kerja tahunan. Melalui praktek tata rias
busana adat Bali, keterampilan ibu rumah tangga anggota PKK meningkat. Melalui
bantuan alat produksi didapat kemudahan dalam pembibitan padi dan masalah air serta
dalam memproduksi kripik singkongpembuatan telor asin.
2. Keberhasilan pada aspek Kesehatan mencapai 87,5%. Melalui penyuluhan, pengetahuan
dan kesadaran tentang pentingnya gizi dan bahanya Narkoba-AIDS-Penyakit Masyarakat
lain meningkat. Melalui bantuan peralatan, kemudahan pelayanan Posyandu dan
kegairahan untuk hadir ke Posyandu meningkat. Melalui Denplot TOGA, kebun sekolah
telah termanfaatkan sebagai lab-Alam dan meningkatnya pengetahuan kesehatan dengan
memanfaatkan TOGA.
3. Keberhasilan aspek pendidikan mencapai 83,3%. Melalui workshop dan pendampingan,
telah berhasil mengembangkan RPP Tematik sesuai K-13 yang di revisi untuk Kelas I
dan Kelas IV SD. Melalui pelatihan penggunaan komputer, diharapkan prajuru adat
mendapat kemudahan dalam bekerja. Melalui penyuluhan tentang kewirausahaan,
pengetahuan bagaimana memulai untuk berwirausaha meningkat.
4. Sampai akhir Agustus 2016 keberhasilan seluruh aspek mencapai 84%, sisanya akan
diselesaikan bulan September 2016.

Diselenggarakan oleh :
LEMBAGA PENELITIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPPM) UNMAS DENPASAR
JL. KAMBOJA NO. 11 A KOTA DENPASAR – PROVINSI BALI
29 – 30 AGUSTUS 2016

522

Unmas
Denpasar

UCAPAN TERIMA KASIH
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rachmadNya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Untuk hal tersebut kami mengucapkan
terima kasih kepada :Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat Kemenristekdikti
yang telah membantu dana pada tahun pertama, sehingga program Ib.W Desa Kaliakah dan
Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Propinsi Bali bisa terlaksana.
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kehadirannya dalam pelaksanaan Ib.W sehingga dapat disusun dan dilaksanakannya
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