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Abstract. Revitalization activities KKN-PPM UNG in community empowerment program is aimed to : 1) contribute   the 
local economy improvement in the form of learning and empowerment, 2)make a creative thinking to solve problems by 
developing patterns of self-reliance with a range of knowledge of science and technology in exploiting the natural 
resources that abound in the area such as development into valuable products to increase incomes. Results theme of 
this UNG KKN-PPM program is community empowerment through the touch of science and technology on society by 
exploiting the potential of the lake Limboto namely endemic fish. The method which used in this case is the 
empowerment of communities through science and technology transfer. This method is used by students of KKN-PPM in 
empowering the target group. The issues that want to resolve together are 1) processing method to extends the shelf 
life. 2) Development of fish processed into other products that provide added value in terms of both production and 
economic terms. 3) Improved governance and management of marketing strategies to support the continuous 
sustainability of the programs. The result achieved was 95% group of people already know. The indicator of these result 
by Increasing of skills to process materials into product and and enthusiastic group of people in marketing their products 
in various segments to support business continuity. 
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1. PENDAHULUAN 
 

Produksi ikan di Danau Limboto pada tahun 
2014 yang sempat tercatat sekitar 28,54 ton dan 
hanya sekitar 9.785 ton yang dapat dimanfaatkam 
untuk memberikan  kontribusi  ekonomi  kepada  
masyarakat  dan  pemerintah  daerah dengan nilai 
produksi Rp53.764.341, sehingga dapat 
dibayangkan besarnya jumlah ikan yang hanya 
menjadi limbah dan tidak dapat dimanfaatkan 
(Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Gorontalo, 2014). 

Adapun jenis-jenis ikan air tawar yang 
ditemukan hidup di Danau Limboto dalam jumlah 
yang banyak adalah ikan mas, nila, sepat, betuk, 
gabus, lele, dan tawes, payangga, tola, hulu’o. 
katan atau kepiting. Ditinjau dari peluang usaha dan 
potensi pemasaran produk hasil olahan ikan air 
tawar di Kecamatan  Tilango, dinilai  sangat  
menjanjikan  dan  memiliki  prospek  yang  sangat  
cerah,  Apalagi Danau   Limboto   dijadikan   daerah   
wisata   yang  senantiasa  dikunjungi   oleh 
wisatawan baik lokal maupun mancanegara karena 
memiliki sejarah perjuangan salah  satunya  adalah  
monumen  pendaratan  presiden  pertama  
Indonesia  yaitu Bapak Ir. Soekarno. Kemudian 
kecamatan Tilango merupakan kawasan agro 

terpadu yang terintegrasi perikanan, pertanian, 
perkebunan, peternakan yang dicanangkan 
pemerintah propinsi. Dan merupakan kebanggaan 
atau icon masyarakat Gorontalo. 

Potensi Danau Limboto cukup menjanjikan 
untuk dikembangkan atau dimanfaatkan oleh 
masyarakat yang merupakan salah satu tempat 
mata pencaharian, terutama bagi masyarakat yang 
tinggal di sekitar / sekeliling danau yang profesi 
petani sawah/ladang dan nelayan/petani ikan. 

Hasil tangkapan ikan sebagian besar 
membusuk dan terbuang akibat melimpahnya hasil 
tangkapan,   terutama  ikan   yang  masih   kecil. 
Masyarakat hanya tahu mengolah ikan dalam 
bentuk ikan goreng, ikan bakar, dan ikan rebus. 
Sedangkan untuk tujuan pengawetan, masyarakat 
hanya tahu mengeringkan ikan secara alami. Hasil 
olahan ikan seperti itu hanya dapat  dilakukan 
terhadap ikan  yang berukuran sedang dan besar, 
sedangkan ikan yang berukuran kecil hanya 
terbuang dan menjadi limbah. Masyarakat belum 
mengenal teknologi tepat  guna untuk mengolah   
ikan   menjadi   produk   yang   dapat   bernilai   jual,   
atau   minimal pengetahuan tentang metode 
pengeringan dan pengemasan olahan ikan yang 
tepat yang dapat menyelamatkan hasil tangkapan 
ikan yang melimpah. Apabila ditinjau secara umum, 
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adanya sebagian hasil tangkapan ikan yang 
membusuk  dan  terbuang  tanpa  dapat  
diolah/dikonsumsi  merupakan  hal  yang sangat  
disayangkan  dan  sangat  merugikan,  sebab  ikan  
air  tawar  merupakan sumber protein hewani dan 
sumber kalsium yang tinggi yang dapat memenuhi 
kebutuhan protein dan kalsium masyarakat, 
khususnya bagi anak-anak yang masih dalam tahap 
pertumbuhan dan perkembangan. Beberapa hasil 
olahan ikan air tawar yang dapat diolah dengan 
aplikasi teknologi  pangan  tepat  guna  antara  lain  
adalah  Roll bread,  bakso  ikan, abon  ikan,  nugget  
ikan,  dan  Terin  ikan.    Produk-produk olahan ikan 
seperti itu dapat diolah dari ikan yang berukuran 
besar maupun kecil. Hasil olahan ikan berupa snack 
misalnya dalam bentuk terin ikan” atau berupa lauk 
pauk misalnya dalam bentuk ”abon ikan, bakso 
ikan, atau nugget ikan” sangat potensial untuk 
dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi dan 
bernilai jual tinggi, terlebih apabila produk tersebut 
dikemas dengan desain kemasan yang menarik, 
tentunya akan menjadi sumber penghasilan yang 
menjanjikan. Tetapi masalahnya masyarakat 
belum tersentuh oleh teknologi pengolahan  ikan,  
minimal  tentang  teknologi  tepat  guna  dengan 
menggunakan peralatan sederhana.   Selain itu, 
masyarakat juga belum mengetahui  cara-cara  
memilih  jenis  kemasan  dan  metode  pengemasan 
produk pangan yang tepat sesuai dengan jenis dan 
kondisi produk.   

Peran ibu rumah tangga sangat diperlukan 
untuk membantu keluarganya dalam hal 
pemenuhan kebutuhan sehari-hari, kebanyakan ibu 
rumah tangga tidak memiliki keterampilan sehingga 
hanya bergantung pendapatan suaminya. Adanya 
ketidakpastian penghasilan membuat kehidupan 
yang pas-pasan. Terkadang volume ikan yang 
didapat didanau membuat harga ikan yang murah 
dan juga mudah rusak jika disimpan terlalu 
lama.Permasalahan berantai yang sangat 
mengganjal adalah keterbatasan pengetahuan dan 
teknologi yang bisa diakses dalam hal teknologi 
pengolahan berbagai produk ikan danau dan 
pengemasan, pelabelan yang hieginis. Aspek inilah  
yang masih menjadi permasalahan mendasar oleh 
kelompok masyarakat tentang teknologi 
pengembangan produk ikan danau. Diperparah lagi 
tempat budidaya ikan yaitu di danau Limboto yang 
terancam akibat tumbuhnya eceng gondok yang 
menyebabkan pendangkalan danau. 

Permasalahan yang timbul dalam kelompok 
masyarakat selama ini, dan untuk mengatasinya 
dalam program KKN-PPM agar tetap eksis dalam 
aktifitas sehariannya adalah memberikan 
pendampingan  pemberda yaan ilmu dan teknologi 

dengan memanfaatkan bahan lokal yaitu potensi 
danau Limboto dengan sentuhan berbagai jenis 
produk olahan ikan danau guna untuk memberikan 
nuansa baru tetapi tidak melupakan kegemaran 
atau kekhasan seperti olahan barlian, ilabulo, 
panyangga. Makanan khas yang menjadi ciri khas 
masyarakat Gorontalo. 

Adapun permasalahan yang ingin diselesaikan 
bersama adalah 1) pengolahan ikan danau 
terkhusus ikan kecil atau Bahasa Gorontalo adalah 
payangga, manggabay, tola. Dijadikan produk 
seperti surumi, abon, nugget, barlian  dan  ilabulo,  
adanya  olahan  ini  diharapkan  ikan  kecil  ini  yang  
tidak memiliki harga atau terbuang percuma dapat 
diolah sehingga bernilai ekonomi, peran ibu rumah 
tangga jika suaminya mendapatkan ikan tersebut. 
ikan ini juga sangat digemari oleh masyarakat 
Gorontalo atau sebagai makanan tradisional. 
Dan juga olahan ikan dapat memperpanjang masa 
simpannya atau daya awetnya. 2) Pembuatan 
kemasan dari bahan tumbuhan eceng gondok   
yang berkualitas dan memiliki daya saing dengan 
kemasan lain, adanya pemanfaatan eceng gondok 
ini setidaknya dapat mengurangi gangguan 
lingkunga terutama danau Limboto yang menjadi 
tempat pencaharian masyarakat sekitar. 3) 
Melaksanakan pendampingan dan pengawasan 
tentang peningkatan mutu dan higenie produk agar 
terterima dipasaran, dengan memberikan 
pemahaman seperti menggunakan K3, perbaikan 
olahan, perbaikan tempat produksi yang lebih baik. 
Penggunaan kain penutup kepala dan hidung,  
penggunaan  sarung tangan plastik untuk menjaga 
higenitas produk 4) Perbaikan tatakelola manajemen 
dan strategi pemasaran untuk menunjang 
keberlanjutan program dilakukan secara kontiyu untuk 
meningkatkan pemberdayaan ekonomi lokal 
masyarakat. 

  

2.  METODE 
 

Model pemberdayaan dalam mentransfer ilmu 
dan teknologi pengembangan produk ikan danau   
menggunakan metode pendampingan praktek  
langsung  di lapangan   mulai    dari   proses 
pengambilan bahan baku,  dijadikan  produk  
turunan  ikan  danau dengan  berbagai  produk 
olahan lain sampai pada kemasan yang berbahan 
lokal - pemasaran yang melibatkan Dosen 
Pembimbing  Lapangan (DPL)  – penyuluh (BP3K) 
- mahasiswa- kelompok masyarakat. Pelibatan 
penyuluh lapangan (BP3K) sebagai mitra dalam 
kegiatan KKN-PPM ini adalah merupakan lembaga 
yang sangat penting terkait kegiatan yang dilakukan 
dan berkecimbung dalam pembinaan 
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pengembangan komoditas pertanian dan 
perkebunan, serta peranan BP3K dalam  program 
ini  adalah bersinergi dalam penggunaan sarana 
dan prasarana yang dimilikinya. D a n  
dimanfaatkan keberadaannya dalam menunjang  
kegiatan KKN-PPM  nantinya,  dan  juga  
berelaborasi  dengan  DPL-  BP3K-Mahasiswa 
untuk memberikan pendampingan   informasi  
teknologi   kepada masyarakat. 

Proses pembelajaran dan pemberdayaan 
yang diperankan oleh mahasiswa dilakukan 
menggunakan metode pendampingan oleh DPL-
BP3K sebagai mitra. Proses penyampaian    materi   
memanfaatkan   alat peraga   dan ruang aula 
sebagai kelas. Sedangkan proses praktek 
memanfaatkan  teknologi peralatan yang telah 
diadakan. Sebelum bersosialisasi dengan penduduk 
mahasiswa terlebih dahulu dibekali dengan 
pengetahuan praktis yang bersesuaian dengan 
kebutuhan penduduk. Sementara teknik  

pendampingan dan arah program KKN-PPM  

melibatkan instansi pemerintah terkait. 
Lembaga yang menjadi mitra dalam KKN-

PPM ini adalah Balai Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan 
Tilango,   Kabupaten  Gorontalo.  Mitra ini  memiliki 
arti  penting dalam kesuksesan   program   KKN-
PPM karena   memahami   seluk   beluk   informasi 
wilayah daerah yang akan diberdayakan dalam 
pelaksanaan program dan menyediakan sarana 
dan prasarana seperti ruang kelas dalam proses 
pembelajaran antara mahasiswa-dosen 
pendamping lapangan. Kelompok  yang  menjadi  
a d a d i   K e c a m a t a n   T i l a n g o   +   4 0  
kelompok, tetapi mitra dalam kegiatan ini yang 
dipusatkan di Desa Bumela yaitu kelompok wanita 
tani (KWT) Huyula, karena kelompok ini selama 
pemantauan dari  BP3K kelompok ini  aktif. Dan 
diharapkan mitra ini menjadi acuan bagi kelompok 
lain atau bersinergi. 

Indikator capaian program KKN-PPM yang 
dituju adalah: 
1. Peningkatan pengetahuan dan teknologi 

olahan ikan danau dengan masa simpan yang 
lama. 

2. Meningkatnya   olahan   ikan   menjadi   
produk   lain   yang memberi nilai tambah baik 
dari segi produksi maupun dari segi ekonomi. 

3. Meningkatnya keterampilan dalam membuat 
kemasan berbahan tumbuhan eceng gondok 
yang menjadi ciri khasnya. 

4. Terciptanya  kemasan  dan  pelabelan  yang  
menarik secara estetika. 

5. Meningkatnya daya beli konsumen karena 
sudah mengalami perbaikan dan pengolahan 

yang menarik. 
6. Tertatanya manajemen dan dihasilkannya 

strategi pemasaran yang menunjang 
keberlanjutan program dilakukan secara kontiyu 
untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi 
lokal masyarakat. 

7. Banyaknya orderan atau pesanan pasar yang 
menyerap produk ikan secara kontiyu. 

8. Meningkatnya volume penjualan produk. 
9. Luaran    program    ini    adalah    adanya    

teknologi proses pengolahan dan strategi 
pemasaran yang dihasilkan dalam 
pemanfaatan    ikan    danau sebagai    wujud 
pemberdayaan    secara massif dan 
meningkatkan basis ekonomi lokal masyarakat 
yang berkelanjutan. 

10. Hasil tema dalam jangka panjang program 
KKN-PPM adalah keberdayaan  masyarakat  
melalui sentuhan ilmu dan teknologi pada 
pelaku usaha. Ikan danau yang merupakan 
makanan khas masyarakat Gorontalo dalam     
menggerakkan sektor usaha/ekonomi 
masyarakat untuk peningkatan income 
perkapita, peningkatan indeks pembangunan 
manusia sehingga tercapai dalam pemenuhan 
bahan dasar (kebutuhan primer), 
peningkatan pengetahuan dan keterampilan 
masyarakat di Kecamatan Tilango, 
peningkatan indeks pembangunan gender 
pada aspek partisipasi masyarakat. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Kegiatan KKN-PPM UNG 2016 yang berlokasi 
di Kecamatan Tilango diikuti oleh mahasiswa 
berjumlah 60 orang  didistribusikan ke lokasi 
sasaran KKN-PPM yaitu Desa Tilote, Desa 
Tabumela, Desa Tualango. Pendistribusian sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat terkait dengan tema.  
sesuai kebutuhan program kegiatan.  
 

3.1 Kegiatan Utama 
3.1.1   Coaching  mahasiswa  
 

Sebelum mahasiswa turun dilokasi untuk 
melakukan pendampingan pada masyarakat maka 
dilakukan pembekalan (coaching) untuk lebih 
mematangkan pengetahuan berdasarkan tema. 
Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari 
dengan penerimaan materi 2 (dua) hari dan praktek 
3 (tiga) hari. Untuk praktek mahasiswa dibagi dalam 
6 kelompok dengan materi praktek yang berbeda 
kemudian di roling atau digilir untuk membuat 
produk lain agar keseluruhan produk yang dibuat 
atau dipraktekkan mahasiswa mampu memahami 
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dan menerapkan dikelompok usaha masyarakat 
nanti. Adapun produk olahan yang dipraktekkan 
adalah Roll bread, Nugget, abon, terin ikan, ecado 
ikan, Bakso ikan serta kemasan dan pelabelan serta 
strategi penjualan. Pemateri yang terlibat adalah 
pemateri yang bersesuaian dengan kompetensi 
yaitu dari akademisi dan praktisi. Hasil capaian ini 
yaitu 98% mahasiswa peserta memahami materi 
yang akan diterapkan pada kelompok masyarakat 
dilokasi KKN-PPM. 
 

3.1.2 Pendampingan pada kelompok  
 

Setelah mengikuti coaching, mahasiswa 
mahasiswa diberangkatkan ke lokasi kegiatan  
selama 2 bulan dan didistribusikan sesuai 
kebutuhan program. Program-program yang 
dilaksanakan sebaga berikut. 

Pengolahan Produk. Ikan danau yang 
selama ini dikomsumsi oleh masyarakat sebatas 
pada proses tradisional saja, padahal merupakan 
makanan ciri khas Gorontalo sehingga dilakukan 
olahan ikan berbagai produk guna lebih memberikan 
banyak pilihan bagi masyarakat dan juga untuk 
memperpanjang masa simpannya. Ikan danau 
dengan berbagai produk yang dibuat antara lain : 
Roll bread, Nugget, abon, terin ikan, ecado ikan, 
Bakso ikan. Walaupun diawal kegiatan mahasiswa 
mengalami kendala dari segi pemahaman materi 
disebabkan karena kelompok usaha masyarakat 
yang masih berpendidikan rendah dan dari segi 
komunikasi bahasa yang tidak lancar  dan keinginan 
kelompok serba praktis. Walaupun demikian 
kegiatan olahan ini  dilakoni oleh kelompok usaha 
bersama mahasiswa dengan capaian hasil 95% 
kelompok usaha masyarakat sudah mengetahui dan 
trampil membuat produk ikan sagela dengan 
berbagai rasa dan jenis produk, sementara BP3K 
juga terus memberikan penyuluhan pada 
masyarakat agar terus menerus eksis sampai 
masyarakat mandiri dalam membuat  produk  dan 
terus dilakukan pendampingan secara 
berkelanjutan, hal ini dilakukan nantinya memiliki 
surat ijin dari dinas terkait. 

Pengemasan dan Pelabelan. Ikan danau 
yang sudah diolah dengan berbagai produk 
kemudian dikemas dan diberi label sesuai jenis 
produk tersebut. bertujuan untuk memperpanjang 
masa simpan dan meningkatnya nilai jual produk 
tersebut. desain label sangat penting untuk 
memperindah produk sehingga menggugah 
keinginan komsumen untuk membeli. Selain itu 
untuk meningkatkan mutu dan higenitas produk 
dengan memberikan contoh penggunaan 
keselamatan, keamanan kerja dengan 

menggunakan alat atau pelindung agar produk 
tersebut tidak bersentuhan langsung dengan tubuh 
pekerja yang mengakibatkan adanya kontaminasi 
yang membuat produk tersebut tidak higenis. 
Ketercapaian kegiatan ini adalah 95% kelompok 
usaha telah trampil dalam pembuatan label dan 
kemasan, sehingga terlihat secara estetika menarik 
konsumen. 

Pemasaran. Pemasaran merupakan kegiatan 
yang sangat perlu dalam hal keberlanjutan kegiatan 
kelompok, berlanjut tidaknya suatu produksi 
tercermin adanya masukan secara finansial. Untuk 
memperkenalkan secara luas produk yang dibuat 
maka dilakukan pemasaran. Pemasaran dilakukan 
di kantor pemerintah dan di daerah yang ramai 
dikunjungi oleh masyarakat, ini bertujuan untuk lebih 
mempopulerkan produk kelompok tersebut. Hasil 
yang dicapai pada pemasaran ini adalah bahwa 
konsumen atau orang yang membeli cukup banyak 
ini terlihat bahwa produk yang dipasarkan kelokasi 
tersebut habis terjual dan ini belum pernah 
kelompok mendapatkan hasil penjualan yang besar 
dengan harga yang lebih mahal dibandingkan 
sebelum adanya program pendampingan ini. Selain 
produk ini dipasarkan juga untuk mengetahui 
keinginan konsumen dengan cara uji organoleptik 
wawancara langsung.  

Uji Organoleptik. Uji ini dilakukan untuk 
mendapatkan gambaran tentang kualitas produk 
tersebut dan juga kekurangannya, sehingga 
kedepannya bisa di lakukan perbaikan sesuai selera 
konsumen, sehingga produk ini disukai dan tetap 
berlanjut kedepannya. Output yang dihasilkan dalam 
kegiatan ini adalah tertatanya manajemen kelompok 
dan adanya peningkatan volume produksi serta 
income yang dihasilkan lebih meningkat.  Outcome 
yang dihasilkan adalah adanya penguatan 
pemberdayaan masyarakat yang lebih meningkat 

 

3.2 Kegiatan Tambahan 
 

Program KKN-PPM yang dilakoni oleh 
mahasiswa selain program utama, juga program 
tambahan. Program tambahan ini berdasarkan 
permintaan masyarakat yang sepakati oleh  
mahasiswa. Kegiatan tambahan yaitu olah raga dan 
seni, kesehatan masyarakat (kesmas). 

Program KKN-PPM dimeriahkan oleh kegiatan 
olahraga dan seni, mahasiswa bersama karang 
taruna desa membentuk kepanitian untuk 
melaksanakan lomba tersebut. kegiatan ini, 
merupakan salah satu kegiatan yang lebih 
meningkatkan kebersaman, persaudaraan serta 
kedekatan mahasiswa dan masyarakat. hasil 
kegiatan ini adalah antusias masyarakat dalam 
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mengikuti perlombaan ini terlihat dukungan berbagai 
pihak sehingga begitu semarak dan selain itu 
diperoleh bakat masyarakat tentang keigatan yang 
diikutinya. 

Selain kegiatan olah raga dan seni juga 
kegiatan kesehatan masyarakat seperti penyuluhan 
pemakaian jamban dan kebersihan lingkungan. 
Penyuluhan ini sangat berarti bagi masyarakat desa 
apalagi kondisi eksisting masyarakat yang bermukim 
dibantaran danau tidak memperdulikan jamban 
dimana daerah ini masyarakatnya kurang memiliki 
jamban bahkan kalau ingin buang air besar, hanya 
pergi di pinggiran danau. 

Penyuluhan ini dilakukan langsung dari rumah 
kerumah untuk lebih mengefektifkan kegiatan ini dan 
menghindari rasa malu masyarakat. 

Adanya penyuluhan oleh mahasiswa dan 
pemerintah desa untuk meingkatkan kualitas 
kebersihan lingkungan dan memberikan dampak 
positif terlihat adanya peningkatan masyarakat yang 
membuat jamban dan selaras dengan program desa 
tersebut. 

 

4. SIMPULAN 
 

Keterampilan kelompok usaha masyarakat 
dalam mengolah ikan danau menjadi produk 
seperti Terin, Roll bread, bakso ikan, nugget, abon 
ikan meningkat. 

Tatakelola manajemen kelompok usaha 
masyarakat sudah teratur dengan baik dan hal ini 
terlihat dari cashflow keuangan kelompok yang 
sudah tertib dan jelas. 

Pelibatan mahasiswa dalam pendampingan 
bersama kelompok mendapat apresiasi dari 
pemerintah Kab. Gorontalo. 

Kegiatan tambahan yang dilakukan oleh 
mahasiswa bersama kelompok karang taruna 
telah dilakukan dengan hasil yang baik dalam hal 

kesehatan masyarakat dan juga diperolehnya 
bakat masyarakat berolaharaga dan seni, 
sehingga ke depannya perlu dikembangkan. 

 

5. UCAPAN TERIMA KASIH 
 

Kegiatan Program KKN-PPM merupakan 
suatu wadah mahasiswa dalam memberikan 
informasi dan teknologi bagi masyarakat untuk 
melakukan perubahan kehidupan yang lebih baik 
dan mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan 
secara eksisting. Kami mengucapkan terikamasih 
kepada: 
1. DP2M Ristekdikti atas bantuan dana yang 

diberikan melaui skim KKN-PPM tahun 2016. 
2. LP2M UNG yang memfasilitasi program KKN-

PPM ini sehingga dapat terlaksana dengan 
baik. 

3. BP3K Kecamatan Tilango Gorontalo sebagai 
mitra dari pemerintah dalam pelaksanaan KKN-
PPM. 

4. Pemerintah Kecamatan Tilango Gorontalo yang 
bersedia menerima mahasiswa dalam 
pelaksanaan KKN-PPM. 

5. Kelompok usaha masyarakat Tilango sebagai 
mitra dari masyarakat yang bersama-sama 
dalam kegiatan KKN-PPM. 

 

6. DAFTAR PUSTAKA 
 

BP3K,. (2015). Data Potensi Wilayah Kecamatan  
Tilango. Workshop Kabupaten  G o r o n t a l o. 

BPS. (2015). Potensi Perikanan Propinsi Gorontalo 
Dalam Angka 2013. BPS Kabupaten Gorontalo. 

BPS. (2013). Kecamatan Tilango dalam Angka. BPS 
Kabupaten Gorontalo. 

DP2M Dikti. (2013). Panduan Penelitian dan Pengabdian 
pada Masyarakat. Jakarta: DIKTI. 

 

 

----- 

 


