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 ABSTRAK 

Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) yang 
dilaksanakan di Desa Galung Kecamatan Barru Kabupaten Barru bertujuan untuk pemberdayaan 
masyarakat petani dalam meningkatkan pendapatannya. Desa Galung memiliki banyak potensi 
yang perlu dikembangkan oleh karena mayoritas masyarakat di Desa Galung adalah petani, dan 
salah satu potensi hasil pertanian adalah beras, akan tetapi masyarakat petani belum memahami 
nilai ekonomi dari hasil panennya, oleh sebab itu diperlukan pemberdayaan kelompok tani 
tersebut.  

Melalui upaya pemberdayaan, masyarakat di Desa Galung diberikan pelatihan pembuatan 
rengginang, wirausaha dan pemasaran. Untuk itu, melalui program KKN PPM usaha rengginang 
dapat terealisasi dalam mengelola beras menjadi makanan yang memiliki nilai ekonomi untuk 
meningkatkan ekonomi rumah tangga sebagai kelangsungan hidupnya dan kesejahteraannya 
secara berkelanjutan. 

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, peningkatan pendapatan, usaha rengginang, desa 

galung kabupaten barru 

 

ABSTRACT 

Collage real work community empowerment (KKN-PPM) executed in villages Galung district Barru 
aims to community empowerment farmers through increased earnings. Village Galung having 
many potential needs to be developed because the majority of the in village Galung are farmers 
and one of the potential of agriculture product is rice but the farmers do not understand the 
economic value of the crop was, it is therefore necessary that the farmers to empowerment.  
 Through the effort to empowerment, the community in the Village Galung the training 
making rengginang, entrepreneur and marketing. For it through the program KKN PPM business 
rengginang can be established in managing rice to food that has economic value to boost the 
economic households as its survival and well being sustainably. 

Keywords: community empowerment, the income, rengginang business, village galung 

district barru 
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PENDAHULUAN 

Di tengah kondisi persaingan ekonomi global yang masih tidak menentu, penguatan 

ekonomi domestik menjadi syarat mutlak agar dapat tetap menjaga pertumbuhan yang berkualitas.  

Sinergi antara pusat dan daerah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan 

meningkatkan kualitas pertumbuhan merupakan aspek prioritas yang perlu dilakukan bersama-

sama. Keberhasilan pembangunan nasional merupakan agregasi dari keberhasilan pembangunan 

daerah. Oleh karena itu, penguatan ekonomi nasional adalah hasil akumulasi dari penguatan 

ekonomi di daerah. Dengan demikian, komunikasi, koordinasi dan sinergi kebijakan antara pusat 

dan daerah harus terus dipertahankan untuk menjaga momentum pembangunan. Konsistensi 

kebijakan antara pusat dan daerah akan tercapai jika dijembatani oleh sinergi pusat dan daerah 

oleh berbagai pemangku kepentingan.  Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah 

memiliki tugas dan fungsi yang penting untuk mengkoordinasikan kebijakan pemerintah 

kabupaten/kota di wilayahnya dan menjaga konsistensi kebijakan antara pusat dan daerah. 

(Armida S. A, 2012) 

Hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan Sjafrizal, (2014) bahwa semua itu 

diperlukan untuk dapat meningkatkan proses pembangunan daerah dan sekaligus untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, jika seseorang memahami inti 

pemasaran dalam kewirausahaan, tentu saja akan meningkatkan pendapatannya oleh karena 

sudah mampu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen. Oleh sebab itu, praktik 

kewirausahaan perlu digalakkan, khususnya pada masyarakat di perdesaan oeleh karena 

berdasarkan indikator capaian sasaran strategis efektifitas kelembagaan ekonomi berbasis 

masyarakat bahwa jumlah wirausaha dalam pengembangan kewirausahaan dan keunggulan 

kompetitif koperasi dan UMKM Propinsi Sulawesi Selatan baru mencapai 31,35%, sementara yang 

mengikuti diklat Sumber Daya Manusia pelaku UKM serta koperasi sudah mencapai 98 %, namun 

masih saja belum berkembang. 

Pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan jika tidak didukung sumber daya manusia yang 

memadai. Pembangunan kualitas sumber daya manusia juga tidak akan tercapai tanpa dukungan 

pertumbuhan ekonomi. Dari adanya berbagai kekuatan ekonomi dan dengan mengeliminir 

kelemahan yang ada maka kelembagaan ekonomi idealnya dapat menjadi aktor penting dalam 

mendukung perekonomian nasional yang dibangun oleh sebagian besar rakyat yang tergolong 

dalam kelompok usaha mikro kecil dan menengah dan yang perlu mendapat perhatian adalah 

bagaimana memposisikan kelembagaan ekonomi dalam system perekonomian nasional. 

Perspektif Sumber Daya Manusia menjadi peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi. Muhlis R. (2017). Selanjutnya Michael Stephen (2006), menekankan bahwa untuk 

menciptakan perubahan-perubahan lingkungan hidup membutuhkan sejumlah investasi, 

pengembangan teknologi dan penyempurnaan manajemen sumber daya 

Desa Galung merupaka desa pemekaran dari Desa Tompo pada tahun 1992. Desa Galung 

merupaka salah satu desa yang ada di Kecamatan Barru, Desa Galung memiliki Dua Dusun Yaitu 

Dusun Gaung dan Dusun Kalompi. Desa Galung Berjarak Kurang lebih 15 KM kearah Utara dari 

kecamatan Barru, atau kira-kira 20 menit dengan menggunakan perjalanan darat. Desa Galung 

memiliki luas wilayah 2.928 ha. Desa Galung memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.408 jiwa (Laki-

laki sebanyak 1.161 jiwa dan Perempuan sebanyak 1.247 jiwa) yang tersebar dalam 2 Wilayah 
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Dusun dan 6 RT dimana masing-masing Dusun tediri dari 3 RT. Iklim di Desa Galung sama seperti 

desa-desa lain di Kabupaten Barru yaitu beriklim tropis dan dua musim yaitu musim kemarau dan 

musim hujan. Hal ini dapat berdapak langsung terhadap pola tanam dan keadaan masyarakat di 

Desa Galung. Desa Galung pada umumnya mata pencahariannya adalah petani, sebahagian 

adalah peternak dan pedagang. 

Desa Galung merupakan salah satu dari 10 Desa di Kecamatan Barru yang berbatasan 

dengan wilayah:  

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kamiri 

- Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Palakka 

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tompo dan Desa Palakka 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Soppeng 

Kecamatan Barru memiliki misi meningkatkan kualitas sumber daya, meningkatkan kualitas 

pelayanan masyarakat secara terus menerus sesuai tuntutan dan dinamika perkembangan zaman, 

menciptakan lingkungan usaha yang kondusif yang merangsang daya saing dan kompetisi 

masyarakat untuk mengembangkan usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh 

sebab itu strateginya adalah mendorong peningkatan kualitas SDM aparatur Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Barru dan peningkatan kualitas SDM aparatur Pemerintah 

Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Barru menciptakan pelayanan yang berkualitas sesuai 

prinsip kepemerintahan yang baik, mempertahankan dan meningkatkan lingkungan usaha yang 

kondusif yang merangsang daya saing dan kompetisi masyarakat untuk mengembangkan usaha, 

mendorong terciptanya pemberdayaan kekuatan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.  

METODE PELAKSANAAN 

Metode pelaksanaan program yang dilakukan adalah temu konsul dengan pemerintah 

setempat, tokoh masyarakat dan petani. Usaha masyarakat di Desa Galung belum optimal dalam 

pengelolaan usaha rengginang yang dapat meningkatkan ekonominya sebab sumber daya 

manusianya belum trampil dan masih terbatas dalam berwirausaha, oleh sebab itu pemberdayaan 

pelaku usaha perlu dikembangkan melalui partisipasi dan peningkatan ekonomi, pelaksanaan 

pelatihan kegiatan usaha, pelaksanaan promosi, dan manajemen. Untuk itu dengan adanya 

program KKN PPM bekerjasama dengan pelaku usaha di Desa Galung sebagai mitra membantu 

menyelesaikan masalah.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan terbukanya 

lapangan kerja bagi masyarakat untuk pembiayaan kebutuhan keluarga. Kondisi ekonomi rumah 

tangga di Desa Galung sebelum program, ekonomi rumah tangga masyarakat dalam kategori 

masih rendah dalam pendapatan. Di Desa Galung, masyarakat pada umumnya adalah petani 

sawah tadah hujan dan hasil panen padi pada umumnya langsung jual, baik dalam bentuk gabah 

maupun dalam bentuk beras, beras yang dihasilkan berupa beras biasa dan beras pulut (beras 

ketan). Petani sawah belum memikirkan nilai tambah ekonomi dari beras pulut (beras ketan) 
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tersebut.  Sebenarnya ada terdapat petani yang melakukan usaha pembuatan rengginang namun 

masih dilakukan dengan cara yang sederhana, yakni proses pembuatan rengginang dengan 

menggunakan alat cetak dari ujung plastik cuci tangan bahagian bawah sehingga pembuatannya 

memakan waktu yang lama (lambat). 

Setelah penggorengan selesai, selanjutnya rengginang tersebut dimasukkan ke dalam 

kemasan dan diberi label yang terbuat dari kertas biasa dan dimasukkan label tersebut dan 

menyatu dengan produk rengginang. Proses pembuatan rengginang terlihat pada Gambar 1. dan 

kemasan dan labeling rengginang terlihat pada Gambar 2.  
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Gambar 1. Proses Pembuatan Rengginang 

 

 

 

  

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kemasan dan Labeling Rengginang 
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Setelah program KKN PPM dilaksanakan melalui pendampingan pengembangan usaha, 

perbaikan kemasan dan pemberian label dari usaha rengginang, dilaksanakan seminar 

kewirausahaan dan workshop, masyarakat sangat antusias mengikuti, mereka menyadari bahwa 

dengan banyak mengikuti seminar dan workshop wawasan dan pengalaman mereka semakin 

bertambah. Gambar 3 menunjukkan aktivitas pelaksanaan seminar kewirausahaan dan 

penyerahan alat cetak rengginang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

Gambar 3.   Aktivitas Pelaksanaan Seminar Kewirausahaan dan Penyerahan Alat Cetak 

Rengginang. 
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Selain desain kemasan rengginang, mahasiswa juga mendesain label kemasan madu. Di 

Desa Galung terdapat pula usaha madu yang sudah lama digeluti dari turun temurun terlihat pada 

Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Disai Label Kemasan Madu oleh Mahasiswa KKN PPM 

 

SIMPULAN 

Banyak potensi sumber daya alam yang terdapat di Desa Galung dapat dimanfaatkan 

seiring dengan potensi sumber daya manusia mengelola secara professional, oleh sebab itu 

diperlukan pembinaan secara berkelanjutan agar pendapatan masyarakat dapat meningkat. 

Melalui program Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Pada Masyarakat dan pendampingan usaha 

sudah dapat memberi manfaat ekonomi masyarakat serta wawasan, namun diperlukan terus 

menerus secara berkelanjutan dari pemerintah setempat dan dari dinas terkait.   
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