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KKN kebangsaan adalah suatu wadah pemersatu bangsa, bersama-sama untuk
membangun bangsa yang lebih baik , tepatnya di daerah Gorontalo ( Hulondalo) dalam
bahasa daerahnya.Disini saya peserta KKNK ditempatkan di Kabupaten Bone Bolango
Kecamatan Bone Desa ilohuuwa, sebuah daerah yang berada di pesisir pantai dan akses jalan
yang cukup sulit karena banyaknya belokan dan tanjakan. Daerah ini berada di jalur trans
sulawesi utara dan sudah menjadi perbatasan antara Privinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi
Utara.
Desa ilohuuwa begitulah namanya dan tempat saya
mengabdi dalam KKN Kebangsaan, desa tersebut
terletak di paling pinggir di kecamatan tersebut dan
lumayan jauh dari desa-desa yang lain jalan aksesnya
juga belum semua di aspal serta terletak di antara
pegunungan dan 2 sungai yang lumayan besar.
Di desa ini juga mempunyai sebuah objek pariwisata
yang bernama Air Terjun Hulia dan menjadi program Kerja
unggulan dalam KKNK desa Ilohuuwa, karena potensi wisatanya
yang sangat indah akan tetapi dalam mengelola serta
manajemennya masih sangat kurang, karena itu kami mengambil
program kerja Eksplorasi Air Terjun Hulia serta Penanaman
Pohon Buah supaya tidak hanya pariwisata air terjun tetapi juga
ada tambahan pariwisata kebun buah.
Dua Program kerja tersebut di resmikan oleh Bupati Bone
Bolango pada tanggal 07 agustus 2017 sebagai objek wisata yang
ada di Gorontalo. Dalam eksplorasi, mahasiswa KKN
Kebangsaan membuat spot-spot untuk tempat berfoto serta membuat akun Instagram yang
bernama WonderfullIlohuuwa dan Hastag #Mariberkunjungkeilohuuwa#wonderfulilohuuwa.
Kunjungi dan like ya kawan nusantara!.
Di samping mahasiswa KKN Kebangsaan
membuat 2 program kerja utama kami juga mengangkat
proker tambahan seperti Ekonomi kreatif pembuatan slai
durian serta kripik biji durian, selanjutnya kami juga
masuk ke sekolah SD dan SMP mengisi kelas inspirasi
dan English Fun and smart, TPQ Kebangsaan serta
penyuluhan untuk masyarakat mengenai pengelolaan air
terjuan, penanggulangan bencana alam.

Perjalanan KKN Kebangsaan sangat lah berarti
walau hanya di tempuh dalam 1 bulan, rasanya masih
sangat kurang untuk mewujudkan semua proker yang
kita angkat akan tetapi walau hanya 1 bulan tetapi
semua proker bisa terlaksanakan walau belum
maksimal
karena
terkendala
waktu.
Bagi saya sendiri menjadi peserta KKN
Kebangsaan sangat bangga karena bisa mengenal
banyak orang dari sudut manapun negara Indonesia,
walau berbeda-beda budaya, adat akan tetapi kita
bisa bersatu untuk mewujudkan Negara yang lebih
maju.

