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Pengembangan Desa Melalui Ekonomi Kreatif

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG BATOK DALAM MEWUJUDKAN
EKONOMI KREATIF DI KOTA BLITAR
Dida Rahmadanik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial
Email: didarahma@untag-sby.ac.id
Abstrak
Ekonomi kreatif dan destinasi wisata merupakan dua mata uang yang saling berkaitan dan
perlu dikembangkan secara teoritis. Penelitian ini membahas pemberdayaan masyarakat yang
ada di Kota Blitar, Fokus penelitian pada Kampung Batok yang menjadi salah satu icon
kampung edukasi yang dapat menambah penghasilan masyarakat sekitar. Permasalahan
yang ada di Kampung Batok adalah belum maksimalnya promosi dan juga keikutsertaan
pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kreatif masih belum maksimal. Penelitian ini
menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu studi yang objek penelitiannya berupa karyakarya kepustakaan baik berupa jurnal ilmiah, buku, artikel dalam media massa, maupun datadata statistika. Dengan adanya Kampung Batok mampu menyerap tenaga kerja dan
mengurangi pengangguran yang ada di Kelurahan Tanjung Sari. Yang masih perlu mendapat
perhatian adalah belum ada pelatihan dari pemerintah Kota Blitar dalam memberikan
pelatihan mendesain, mempromosikan tempat wisata dan juga hasil kerajinan secara
keberlanjutan. Selama ini pemerintah hanya mengikut sertakan perwakilan kelompok
Kampung Batik untuk mengikut bazar pada event-event tertentu.
Kata Kunci: Pemberdayaan, Ekonomi kreatif, Wisata
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Abstrak
Desa Plunturan berada di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Desa Plunturan
geografisnya merupakan daerah pegunungan yang memiliki view yang bagus juga
menyimpan potensi budaya dan adat istiadat yang sampai sekarang masih dipertahankan
sehingga sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi suatu desa wisata.budaya.
Potensi budaya yang unik dan menarik.serta tradisi yang kuat dari masyarakatnya
merupakan salah satu modal dasar untuk membangun suatu desa wisata budaya dalam
rangka meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengembangan pariwisata yang berorientasi
pada potensi kearifan lokal sekarang mulai digemari oleh para wisatawan, oleh karena itu
pemberdayaan masyarakat Desa Plunturan melalui pendekatan dan penyadaran masyarakat
diperlukan agar mereka dapat menggunakan dan memiliki akses kontrol dalam
pengembangan desa wisata budaya, sehingga diharapkan dapat mendatangkan banyak
wisatawan baik lokal maupun mancanegara guna meningkatkan ekonomi masyarakat Desa
Plunturan. Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat Desa Plunturan yang terlibat
dalam kegiatan tradisi dan budaya di desa Plunturan, sedangkan sampel penelitian
ditentukan secara purposive sampling, dengan menentukan jumlah sampel penelitian
sebanyak 100 orang responden. Data diperoleh dari penyebaran kuesiner dan observasi
lapangan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian
menunjukan belum adanya pengelolaan tradisi dan budaya sebagai unsur desa wisata
budaya, hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan
keterampilan masyarakat Desa Plunturan, sedangkan dari sisi potensi alam maupun
kekayaan budaya dan tradisi sangat mendukung untuk diangkat menjadi desa wisata budaya.
Jika dilihat dari sisi motivasi dan kesiapan psikologi masyarakat berdasarkan pemahaman
prinsip-prinsip keberlanjutan untuk pembangunan desa wisata sangat kuat. Dilihat dari sisi
pemerintah, kebijakan desa sangat mendukung untuk terwujudnya desa wisata budaya,
sedangkan dilihat dari sisi kelembagaan yang ada terdapat sanggar-sanggar seni dan budaya
Dari Hasil kajian ini maka dapat disimpulkan bahwa Desa Plunturan sangat layak diangkat
menjadi Desa Wisata Budaya.
Kata kunci: Desa Plunturan, Desa wisata budaya
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PEMBANGUNAN DESA NGROTO SEBAGAI DESA SEJAHTERA DAN
MANDIRI DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Nabilla Larasati
FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: larassbella0705@gmail.com
Catur Ajeng Kartika Ria
FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: caturajengkartikaria176@gmail.com
Kusnan
FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: kusnan@untag-sby.ac.id
Abstrak
Pembangunan saat ini bukan hanya terpusat di perkotaan saja melainkan juga harus masuk
hingga pelosok desa di setiap daerah di Indonesia. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
menjelaskan bahwa pembangunan perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan
dan kualitas hidup masyarakat desa. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pembangunan desa sejahtera dan mandiri di Desa Ngroto, Kecamatan
Pujon, Malang yang ditinjau dari perspektif adminsitrasi pembangunan. Metode
yang digunakan dalam studi ini adalah metode library research, artinya penulis melakukan
kajian literature kepustakaan. Sementara itu, fokus studi ini adalah pembangunan desa dan
komitmen masyarakat desa. Hasilnya, desa bisa dijadikan perputaran ekonomi (uang) negara
dengan catatan menghadirkan sirkulasi ekonomi (uang) di desa tersebut. Kemudian,
sinergitas harus selalu dijaga antara pemerintah desa dan masyarakat desa untuk
menciptakan desa yang sejahtera dan mandiri. Sehingga kemiskinan dan kebodohan yang
selama
ini dikonotasikan pada masyarakat desa dapat diminimalisir atau
bahkan dihilangkan.
Kata Kunci: Pembangunan, Desa Mandiri, Sejahtera, Sinergitas
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STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA BUKIT DI LERAN KULON, TUBAN
Andarita Rolalisasi
Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: rolalisasi@untag-sby.ac.id
Intan Kusumaningayu
Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Mochammad R Kurniawan
Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Ian KLE Cahyo
Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Abstrak
Program prioritas Pemerintah Kabupaten Tuban tahun 2016-2021 untuk mendukung strategi
ke-6 misi ke-4 adalah Peningkatan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata. Salah satu
potensi yang bisa dikembangkan di Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban
adalah kawasan berbukit di sebelah selatan. Kawasan ini akan mengoptimalkan
pemandangan alamnya karena salah satu titik tertinggi di Leran Kulon. Metode penelitian
yang digunakan adalah kualitatif naratif melalui studi literatur dan wawancara mendalam.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan wisata bukit di Leran Kulon
adalah membangun branding, membangun partisipasi masyarakat sekitar dan memantapkan
peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai pengelola.
Kata kunci: kawasan wisata, strategi pengembangan, prioritas pembangunan
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PENGEMBANGAN DESA PANCASILA SEBAGAI UPAYA MENANGKAL
RADIKALISME DAN DE-PANCASILAISASI DI DESA GRAJAGAN, PURWOHARJO,
BANYUWANGI
Adita TaufikWidianto
Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, universitas 17
Agustus 1945 Banyuwangi
Surel: aditaanfar@gmail.com
Irwan Kurniawan
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis nilai-nilai multikultural apa saja yang
dapat dikembangkan menjadi model Desa Pancasila di Desa Grajagan, Purwoharjo,
Banyuwangi; 2) Untuk mengembangkan model Desa Pancasila di Desa Grajagan,
Purwoharjo, Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan bentuk dan strategi penelitian
kualitatif. Teknik pengambilan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, dan
studi dokumen. Data yang diperoleh divaliditas dengan menggunakan triannggulasi data,
peneliti, teori, dan metodelogis. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis
data kualitatif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan
simpulan/verifikasi. Dan analisis SWOT yang meliputi penyusunan matriks IFAS (Internal
Factor Analysis Summary) dan matriks EFAS (External Factor Analysis Summary) yang
dilanjutkan dengan penyusunan matriks SWOT. Hasil penelitian menunjukkan Nilai-nilai
yang dapat dikembangkan menjadi model pengembangan Desa Pancasila di Desa Grajagan,
Purwoharjo, Banyuwangiantara lain; Nilai Sosial, nilai religius, Nasionalisme, Demokrasi,
Gotong royong, dan kearifan lokal. Desa pancasila mampu menjaga harmonisasi dan
kemultikulturan Desa Grajagan baik dari sudut pandang religius, etnik, budaya, dan sosiokultural. Model desa pancasila yang dikembangkan adalah desa pancasila terpadu dan
berkelanjutan berbasis kearifan lokal.
Kata Kunci: Desa Pancasila, Radikalisme, De-Pancasilaisasi, Kearifan Lokal
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PENERAPAN MODEL PENDIDIKAN MULTIKULTURAL MELALUI
PEMBERDAYAAN SCHOOL CULTURE DAN STRUKTUR SOSIAL
Dian Arief Pradana
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Surel: dianariefpradana.dap@gmail.com
Herdiana Dyah Susanti
Fakultas Teknik,
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Surel: herdianadyahs@gmail.com
Abstrak
Indonesia memiliki keunikan dan keragaman budaya sehingga Multikultural sangat
dibutuhkan di inodonesia. Meski begitu, model pendidikan multikulturalisme masih
merupakan sesuatu yang baru dan terus harus dikembangkan serta diimplementasikan di
Indonesia. Nilai-nilai luhur dalam filosofi “Bhineka Tunggal Ika” harus dipertahankan dan
diimplementasikan dalam pembelajaran pada jenjang pendidikan. Indonesia membutuhkan
sebuah sistem pendidikan yang menerapkan penerimaan keanekaragaman untuk menjaga
harmoni dalam masyarakat. Ini pada dasarnya sejalan dengan semangat Undang-Undang
tentang Sistem Pendidikan Nasional. Saat ini, diperlukan strategi yang tepat untuk menjaga
integrasi nasional. Simbol dan semangat persatuan dan keragaman harus ditegakkan dan
diimplementasikan. Kabupaten Banyuwangi memiliki berbagai keragaman budaya dan
kelompok suku diantaranya di Desa Patoman dan Aliyan dimana masyrakatnya terdiri dari
berbagai suku dan agama tetapi hidup berdampingan. Maka pendidikan multikultural yang
berbasis kearifan lokal harus diajarkan kepada siswa dengan pembelajaran terintegrasi dalam
setiap mata pelajaran. Atau di sisi lain hal-hal yang dipertimbangkan supaya dilakukan
dengan memasukkan nilai kearifan lokal untuk mempelajari konten lokal dan menjadi
diterapkan di lingkungan belajar.
Kata kunci: Multikultural, school culture, dan Struktur Sosial.
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ANALISIS BEBAN KERJA FISK UNTUK MENENTUKAN WAKTU ISTIRAHAT PEKERJA DI UKM
FAJAR JAYA SPRING
Handy Febri Satoto
Prodi Teknik Industri, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
handyfebri@gmail.com
Istantyo Yuwono
Prodi Teknik Industri, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Abstrak
Beban kerja dapat diartikan sebagai perbedaan antara kapasitas atau kemampuan dengan
jumlah pekerjaan dalam periode tertentu. Penelitian ini dilakukan di UKM Fajar Jaya Spring
yang merupakan home industry di bidang produksi pegas tarik sepeda motor yang terletak
di Desa Laban, Kabupaten Gresik. Jumlah pekerja usaaha ini adalah 7 pekerja. Penelitian
dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi beban kerja karyawan pada pekerjaan
seluruh karyawan. Dalam satu hari seorang karyawan melakukan pekerjaan yang bergantian
dengan pekerja yang lain dikarenakan sistem pembagian kerja dilakukan dengan cara rotasi.
Berdasarkan penelitian awal didapatkan terjadinya kelelahan pekerja dan tidak tercapai target
produksi yang merupakan penyebab terjadinya masalah internal terutama pada pekerja. Oleh
karena itu diperlukan analisis beban kerja fisik untuk menentukan waktu istirahat yang
optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fisiologis dengan
menggunakan data pengukuran denyut nadi dan data fisik responden untuk menghitung
%CVL, tingkat konsumsi energi, dan waktu istirahat optimal. Hasil penelitian diperoleh
bahwa beban kerja dengan %CVL. Berdasarkan analisis didapatkan denyut nadi kerja berbeda
nyata dengan denyut nadi istirahat. Waktu istirahat optimal melalui perhitungan konsumsi
energi dalam satuan menit.
Kata Kunci: beban kerja fisik, CVL, waktu istirahat
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PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PLUNTURAN
MENUJU DESA WISATA BUDAYA
Gede Sarya
Teknik Sipil, Universitas 17 Agusttus 1945 Surabaya
email: gedesarya@untag-sby.ac.id
Aris Heri Andriawan
Teknik Elektro, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
email: aris_po@untag-sby.ac.id
Oskar Ezra Alan Muin
Mahasiswa Teknik Sipil, Universitas 17 Agusttus 1945 Surabaya
email: oskezra@gmail.com

Abstrak
Desa Plunturan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo merupakan wilayah yang memiliki
berbagai produk budaya salah satunya yang mendunia adalah Reyog. Reyog Ponorogo sudah
di pentaskan di berbagai negara seperti : Thailand, Jerman, Belanda, Amerika Serikat, Korea
Selatan dan lain-lain. Selain tampil di berbagai negara aktivitas kesenian masyarakat Desa
Plunturan diwujudkan dalam bentuk gebyar reyog pada tanggal 11 dan 25 setiap bulan dan
gebyar budaya setiap bulan per tahun. Dari kegiatan ini muncul ikon Plunturan Desa Wisata
Budaya. Dari survei yang dilakukan nampaknya Desa Plunturan menghadapi hambatan yang
cukup serius untuk menuju desa wisata budaya, dikarenakan belum tersedianya infra struktur
yang memadai. Untuk mengantisipasi dampak dari tidak tersedianya infra strktur perlu
didisiapkan blueprint pengembangan infra struktur sebagai pedoman pengembangan
selanjutnya.
Kata kunci: Wisata budaya, Blueprint, Infrastruktur
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EVENT TRADISI SEBAGAI DAYA TARIK KUNJUNGAN WISATAWAN : STUDI
KASUS, PASAR KAMPONG KOEPAT DI KABUPATEN BANYUWANGI
Safrieta Jatu Permatasari
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Surel:safrieta@untag-banyuwangi.ac.id
Andhika Wahyudiono
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Surel:wahyudion21@gmail.com
Dimas Imaniar
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Surel:dimasimaniars@gmail.com
Abstrak
Kegiatan promosi yang efektif merupakan hal yang sangat esensial dalam pengembangan
pariwisata di suatu daerah. Bauran promosi merupakan salah satu alat pemasaran, dapat
digunakan untuk menginformasikan, membujuk dan mengingatkan calon wisatawan.
Terlepas dari keindahan alamnya, Banyuwangi juga terkenal dengan tradisional budayanya
yang dapat menarik banyak wisatawan untuk datang. Bersama dengan pengembangan
pariwisata, budaya tradisional dilakukan sebagai tempat wisata. Penelitian ini menganalisis
perkembangan pasar kampong koepat di Kelurahan Boyolangu Kecamatan Giri Kabupaten
Banyuwangi, sebagai daya tarik atourist. Tradisi ini telah dipuji banyak orang mulai sejak
digelar pada tahun 2018 lalu, masyarakat mengadopsinya sebagai “Kumpul tekO Punjer
paPAT ”(KOEPAT) dengan dua tujuan, yaitu adalah untuk mendukung Kabupaten
Banyuwangi sebagai "kota pariwisata" dan untuk melakukan tradisi dalam festival yang lebih
profesional sehingga tidak hanya untuk mempertahankan kebanggaan generasi muda dari
komunitas lokal untuk melestarikan tradisi mereka, tetapi juga sebagai daya tarik wisata yang
unik di perkotaan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan
data yaitu dengan observasi dan wawancara dengan kepala lurah, kantor dinas sosial, camat
giri dan Staf Dispar Kabupaten Banyuwangi, serta studi literatur. Adapun ketertarikan
penulis mengangkat kasus ini dikarenakan Pertama, belum adanya suatu pemberdayaan
masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kemandirian
ekonomi melalui suatu tradisi budaya lokal. Kedua, melihat dewasa ini Banyuwangi
mendapatkan predikat sebagai kota festival terbaik di Indonesia, hal ini bisa menjadi
alternatif Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui
tradisi budaya lokal di setiap wilayahnya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.
Kata Kunci: Event Tradisi, Pariwisata, dan Pasar Kampong KOEPAT
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Pengembangan Masyarakat Wilayah Pesisir
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Prodi Arsitektur Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: s.aldinhanif.hz@gmail.com
Abstrak
Kepadatan penduduk yang melimpah dalam sebuah kawasan permukiman yang tidak
dikelola dengan terencana mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan. Hal tersebut
juga terjadi di permukiman nelayan Kejawan Lor, Kenjeran Surabaya. Secara spasial,
permukiman nelayan Kejawan Lor berbatasan dengan laut sebagai sumber mata pencaharian.
Olahan hasil laut oleh masyarakat Kejawan Lor sangat berpotensi sebagai tujuan wisata
dengan lansekap pesisir yang khas. Untuk itu diperlukan kajian yang komprehensif sebagai
upaya optimalisasi potensi wisata, pemberdayaan masyarakat pesisir dan penataan ruangruang pendukungnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian spasial,
dengan mengacu kepada prinsip-prinsip pemberdayaan dan pengembangan berbasis potensi
masyarakat serta penataan ruang yang ramah lingkungan. Dari hasil kajian menunjukkan
perlunya integrasi antara penataan lingkungan pantai, ruang produksi, ruang hunian dan
ruang terbuka hijau dengan melibatkan secara aktif masyarakat setempat.
Kata Kunci: penataan permukiman nelayan, kajian spasial, intergratif
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Mitigasi berkelanjutan terhadap Bencana Alam dan Non Alam

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PANTAI MUSTIKA PANCER BERBASIS
SISTEM MITIGASI BENCANA YANG BERMUATAN KEARIFAN LOKAL
Herwin Kurniadi, S.Sos, M.Si
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi,
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Surel: mahirakurniadi@gmail.com
Moh. Fahrurrozi, S.Th.I, M.Psdm
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi,
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Surel: fahrurrozy@untag-banyuwangi.ac.id
Abstrak
Pantai Mustika Pancer merupakan salah satu wisata pesisir dibagian selatan Kabupaten
Banyuwangi yang rentan akan bencana Tsunami. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji
sistem pengelolaan wisata pesisir pantai pancer dan untuk mengetahui sistem pengembangan
wisata pantai pancer berbasis sistem mitigasi bencana yang bermuatan kearifan lokal.
Keunggulan pantai pancer adalah memiliki keunikan tersendiri seperti topografi, dan kondisi
alam yang masih alami serta lebih banyak diminati oleh para wisatawan lokal dan
mancanegara yang hendak berselancar dan melihat besarnya ombak. Tujuan dari penelitian
ini untuk mengetahui dan menjelaskan tentang sistem pengelolaan dan pengembangan wisata
pesisir dan untuk mengetahui serta mengembangkan peran kearifan lokal dalam sistem
mitigasi bencana dengan menggunakan metode analisis data sekunder, observasi lapangan
untuk melihat secara komprehensif kondisi yang ada. Analisis yang digunakan dengan cara
menggunakan penilaian tingkat potensi internal dan eksternal serta analisis SWOT.
Berdasarkan hasil awal Analisis SWOT, bahwa dilihat dari kekuatan internal Pengembangan
dan Pengelolaan Pantai Mustika Pancer yang cukup baik dan pengembangan dan pengelolaan
wisata pantai pancer memiliki peluang yang sangat besar. Sehingga dibutuhkan langkah
strategis dan efektif untuk menanggulangi atau meminimalisasi kelemahan dalam
pengembangan wisata pantai mustika pancer.Dari sisi kearifan lokal, masyakat secara umum
telah melaksanakan ritual secara rutin, namun perlu antisipasi dan penguasaan mitigasi
bencana serta alat tanggap bencana untuk meminimalisasi dan menghindari adanya korban
jika sewaktu – waktu terjadi gempa.
Kata Kunci: Mitigasi, Pantai Mustika, Kearifan Lokal
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Ricky Alejandro Martin
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Muchammad Riza
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Abstrak
Masa pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini telah memasuki masa baru yaitu masa new
normal atau era adaptasi kebiasaan baru, dalam masa new normal ini setiap individu
diharapkan dapat melakukan serangkaian kebiasaan baru. Kondisi dimana seseorang diminta
untuk segera adaptif dengan aturan dan kondisi baru sekaligus tetap bertahan dari dampak
COVID-19 tentu saja berpotensi menimbulkan tekanan psikologis pada seseorang termasuk
warga Surabaya. Sehingga dalam hal ini penting bagi warga untuk memiliki dan
mengembangkan resiliensi atau ketahanan psikologis. Penelitian ini dilaksanakan untuk
mengetahui apakah terdapat perbedaan kondisi resiliensi warga Surabaya dengan status
sosial warga Surabaya pada masa new normal. Metode penelitian yang digunakan ialah
metode kuantitatif, teknik analisis yang dilakukan adalah anova dengan bantuan SPSS 21. Alat
pengumpul data menggunakan skala resiliensi dan kuesioner jumlah pendapatan warga
perbulan. Sample penelitian dalam penelitian ini adalah warga Surabaya yang berjumlah 400
orang dan menggunakan teknik insidental sampling. Hasil uji anova menunjukkan nilai F
sebesar 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan resiliensi pada masyarakat
dengan status sosial rendah, sedang, dang tinggi. Dari hasil perbedaan mean antara resiliensi
pada warga Surabaya dengan status sosial mereka, didapatkan bahwa warga yang berada
pada status sosial menengah adalah kelompok warga yang paling resilien dibanding dengan
kelompok warga di kelompok status sosial tinggi dan rendah. Implementasi yang diharapkan
dari penelitian ini ialah sebagai bahan evaluasi kondisi masyarakat serta sebagai alat bantu
dalam membuat kebijakan baru.
Kata kunci: Resiliensi, Status Sosial, Covid-19, New Normal
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PERENCANAAN SUMUR RESAPAN SEBAGAI ALTERNATIF PENANGGULANGAN
BANJIR DI PERUMAHAN MARGOREJO INDAH KOTA SURABAYA
Faradlillah Saves, ST., M.T.
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Abstrak
Kota Surabaya merupakan salah satu daerah perkotaan yang berkembang pesat
dan mempunyai peran sebagai pusat perdagangan, industri, maritime dan pendidikan,
dimana infrastruktur didaerah perkotaan sebagai acuan keberhasilan untuk penyeimbang
pertumbuhan populasi penduduk. Pembangungan infrastruktur akan berjalan dengan baik
jika didukung penuh oleh peran masyarakat yang selalu menjaga lingkungan sekitar seperti
sistem saluran drainase. Permasalahan yang selalu muncul ketika musim penghujan adalah
sering terjadinya genangan atau banjir. Perumahan Margorejo Indah merupakan salah satu
perumahan di Kota Surabaya yang sering mengalami banjir apabila musim penghujan. Oleh
sebab itu perlu adanya penelitian untuk menanggulangi banjir di daerah tersebut. Salah satu
alternatif yang akan dilakukan adalah merencanakan konstruksi sumur resapan. Sumur
resapan dinilai lebih efektif dalam menanggulangi banjir didaerah tersebut mengingat letak
saluran drainase di Perumahan Margorejo Indah berdekatan dengan rumah penduduk.
Untuk memperoleh dimensi sumur resapan yang tepat maka dilakukan beberapa analisis,
meliputi analisis hidrologi, analisis hidrolika dan analisis kedalaman sumur optimum untuk
periode ulang 10 tahun. Berdasarkan hasil analisis diperoleh debit banjir rencana periode
ulang 10 tahun sebesar 0,650 m3/detik dengan kapasitas eksisting saluran rerata sebesar 0,170
m3/detik. Untuk mengatasi banjir pada area perumahan Margorejo Indah Surabaya di
perlukan aleternatif membuat sumur resapan dengan diameter 1,2 m dengan kedalaman 1,50
m pada area yang mengalami banjir.
Kata Kunci: Sumur Resapan, Perumahan Margorejo Indah, Banjir
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RESILIENSI ORANGTUA YANG MEMILIKI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI
MASA PANDEMI
Rahma Kusumandari
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: rahmakusumandari@untag-sby.ac.id
Isrida Yul Arifiana
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: isrida@untag-sby.ac.id
Janata Saprida
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Abad Gading Ramadhani
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Abstrak
Masa pandemi tentunya memberikan dampak tersendiri bagi orangtua yang memiliki anak
berkebutuhan khusus. Salah satu dampak yang paling terasa berat adalah tidak adanya akses
untuk melakukan terapi secara langsung. Selain itu, karena semua siswa harus belajar di
rumah maka orangtua yang harus mengambil peran untuk melakukan pendampingan belajar.
Kondisi tersebut tentunya menimbulkan kesulitan tersendiri bagi para orangtua, terutama bila
mereka belum terbiasa melakukan pendampingan secara mandiri pada anaknya yang
berkebutuhan khusus. Untuk dapat mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut tentunya
dibutuhkan resiliensi dari para orangtua. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
gambaran resiliensi para orangtua yang memiliki anak berkebutuhan di masa pandemi.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Alat ukur yang
digunakan adalah skala resiliensi yang disusun oleh peneliti dengan mengacu pada konsep
teori pengasuhan dari Davis (1999).
Kata Kunci: Resiliensi, Orangtua Anak Berkebutuhan Khusus, Pandemi Covid-19
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Penguatan Identitas Sosial melalui Kearifan Lokal -

PENCIPTAAN NARASI PRODUK BUDAYA MASYARAKAT DESA PLUNTURAN
KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO
Drs. Y.B. Agung Prasaja, M.Hum.
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: agungprasaja@untag-sby.ac.id
Muhammad Ziddan Bima P.H.
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: bimaziddan.jr123@gmail.com
Abstrak
Narasi dapat tumbuh dan berkembang tanpa memandang latar belakang geografis. Dari
berbagai definisi tentang narasi, sebagaian besar menghubungkan dua karakteristik utama
dalamnya yaitu : 1) peristiwa, diatur oleh temporalitas -kronologi peristiwa dan presentasinya
dalam teks; 2) menceritakan atau membuat kisah, sebagai tindakan mediasi yang bersifat
verbal. Narasi digunakan untuk mewadahi kepentingan masyarakat seperti ideologi,
nasionalism, hubungan sosial, tatanan budaya. aspek aspek tersebut antara lain aspek alam,
aspek geografis, aspek sosial, aspek budaya, aspek politik, aspek sejarah, aspek filosofis, aspek
antropologis, aspek ekonomis, aspek bahasa, aspek kesenian, aspek mitologis, aspek
teknologi. Desa Plunturan adalah desa yang memiliki idealisasi perjuangan untuk kebebasan
dan persamaan hak, yang dimulai beberapa abad silam. Penelitian terhadap aspek ethnografis
masyarakat Desa Plunturan ini berupaya untuk mengungkapkan permasalahan yang
dirumuskan sebagai berikut; 1. Bagaimana konstruksi produk budaya yang dibangun oleh
warga desa Plunturan Kecamatan Pulung Kab. Ponorogo. 2. Bagaimana narasi diciptakan
oleh masyarakat desa Plunturan Kec. Pulung Kab Ponorogo? Fenomena narasi, karya sastra,
karya seni, dan produk budaya merupakan entitas yang saling terkait satu sama lain, hal
tersebut juga terjadi dalam masyarakat Desa Plunturan. Etnografi didefinisikan sebagai
bentuk penyelidikan yang sangat bergantung pada pengamatan partisipan, setidaknya
peneliti berada pada posisi marjinal, yang berusaha mendokumentasikan secara rinci, pola
interaksi, perspektif masyarakat, dan pola pemahaman keseharian mereka. Penelitian ini
diharapkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi tempat-tempat tertentu dikaitkan
dengan kesadaran kolektif yang signifikan dan mengetahui narasi diciptakan oleh
masyarakat, dan memanifestasikan imajinasi masyarakat desa Plunturan Kec. Pulung Kab
Ponorogo dalam bentuk narasi.
Kata Kunci: Etnografi, Narasi, Budaya, Lokal, Interdisipliner
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KOMODIFIKASI SENI PERTUNJUKAN BARONG KEMIREN SEBAGAI ATRAKSI
WISATA BUDAYA DI KABUPATEN BANYUWANGI
Dimas Imaniar
Prodi Administrasi Publik
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
dimasimaniars@gmail.com
Andhika Wahyudiono
Prodi Administrasi Publik
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
wahyudion21@gmail.com
Abstrak
Salah satu unsur kebudayaan masyarakat Banyuwangi yang digunakan sebagai atraksi wisata
adalah seni pertunjukan. Seni pertunjukan yang semula sakral lambat laun berubah menjadi
profan. Barong Kemiren sebagai salah satu seni pertunjukan mengalami komodifikasi.
Pertanyaan penelitian dibagi menjadi tiga yaitu; (1) Bagaimana bentuk komodifikasi seni
pertunjukan Barong Kemiren sebagai atraksi wisata budaya dalam perspektif masyarakat
Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi? (2) Mengapa proses komodifikasi seni pertunjukan
Barong Kemiren itu terjadi?, dan (3) Apa makna dan fungsi seni pertunjukan Barong Kemiren
yang disajikan untuk kepentingan pariwisata dalam perspektif masyarakat Desa Kemiren
Kabupaten Banyuwangi?. Metode kualitatif dengan pendekatan etnografi digunakan dalam
penelitian ini. Etnografi mengacu pada kekhasan penulisan dan pelaporan berdasarkan
penelitian lapangan yang intensif. Data dikumpulkan melalui studi literatur, observasi dan
wawancara mendalam dengan narasumber. Pergeseran Barong Kemiren dari sakral ke profan
tidak hanya taken for granted, tetapi melalui proses negosiasi. Proses ini menghasilkan ruang
yang berisi fleksibilitas bagi masyarakat Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi. Ada proses
penambahan dan pengurangan dalam suatu karya seni, sehingga layak untuk disajikan ke
panggung. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa (1) Bentuk komodifikasi Barong Kemiren
ada empat yaitu komodifikasi waktu, panggung, sesaji, dan struktur pertunjukan. Hal itu
dapat dilihat dari proses back stage-front stage, termasuk di dalamnya berkaitan dengan
produksi, distribusi, dan konsumsi. (2) Pariwisata sebagai faktor eksternal dan idealisme
orang Banyuwangi sebagai faktor internal yang menyebabkan terjadinya komodifikasi seni
pertunjukan Barong Kemiren, (3) Makna dan fungsi Barong Kemiren sakral tetap berlaku
sampai saat ini. Makna dan fungsi Barong Kemiren profan merupakan perluasan dari makna
dan fungsi Barong Kemiren sebelumnya. Hal ini tidak berarti menghilangkan makna dan
fungsi religiusnya. Temuan baru dalam penelitian ini adalah adanya respon artistik
masyarakat Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi.
Kata Kunci: Komodifikasi, Barong Kemiren, Wisata Budaya Banyuwangi
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HAK CIPTA ATAS “SALAM NAMASTE” SEBAGAI UPAYA PENGUATAN IDENTITAS
SOSIAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL
Yovita Arie Mangesti
Fakultas Hukum
Univeritas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: yovitaam@untag-sby.ac.id
Abstrak
“Salam Namaste” merupakan gestur tubuh mengatupkan kedua telapak tangan di dada dan
sedikit membungkukkan badan, yang lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai
simbol penghormatan terhadap seseorang yang dijumpai. Gestur tubuh ini menjadi cara
berinteraksi yang aman di masa pandemi, karena dapat meminimalisir penularan virus lewat
kontak tubuh tanpa kehilangan makna luhur interaksi manusia dengan sesamanya. “Salam
Namaste” menjadi sarana komunikasi yang menyatukan keragaman budaya Indonesia.
Tulisan ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), perundang-undangan
(statue approach) serta eklektik (eclectics approach) terhadap “Salam Namaste” yang merupakan
suatu bentuk ekspresi budaya tradisional. Budaya Indonesia sarat makna kearifan, sehingga
“Salam Namaste” sudah selayaknya mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk Hak
atas Kekayaan Intelektual milik negara sebagaimana diatur pada Pasal 38 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.Penganugerahan Hak Cipta atas “Salam Namaste“
ini akan memberikan manfaat berupa penguatan identitas sosial masyarakat Indonesia.
Kata kunci: Hak cipta, kearifan lokal “Salam Namaste”, penguatan identitas sosial
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STRATEGI OPTIMALISASI MUSEUM DI BANYUWANGI BERBASIS
BANYUWANGI FESTIVAL (B-FEST)
Priangga Eko S, S.E., M.M.
Prodi Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945
Surel: pes@untag-banyuwangi.ac.id
R. Dravendy Marta Ishardhi, S.H., M.Hum.
Prodi Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Surel: ishardravendy@gmail.com
Abstract
Banyuwangi is an area that is currently very advanced tourism. Lots of tourist destinations, both
natural and artificial tourism. The level of tourist visits increased rapidly from year to year. Likewise
with cultural culture. Local wisdom in Banyuwangi is still very authentic. This is a priority favored by
tourists to come and visit Banyuwangi. The purpose of this renewal is to analyze the potential and
determine the strategy of developing a museum in Banyuwangi in order to compete with other tourist
destinations and be able to be a means of storing arts and cultural products in the Banyuwangi Festival
(B-Fest). The research method in this report is to use a data collection system directly through
observation, interviews, literature studies, document studies, and using data analysis techniques that
are presented in descriptive form. The results showed that: 1) Many works of art and culture produced
in the Banyuwangi Festival (B-Fest) had to be made and translated well; 2) The need for museum-based
educational facilities to support cultural tourism in Banyuwangi Regency. 3) Banyuwangi Museum
based on Banyuwangi Festival (B-Fest) can be an alternative tourist destination to increase the number
of tourists to Banyuwangi.
Keyword: Banyuwangi, Festival, Museum
Abstrak
Banyuwangi merupakan daerah yang saat ini pariwisatanya sangat maju. Banyak sekali
destinasi wisata, baik wisata alam maupun buatan. Tingkat kunjungan wisatawannya
meningkat pesat dari tahun ke tahun. Demikian pula dengan kultur kebudayaannya. Kearifan
lokal di Banyuwangi masih sangat otentik. Hal tersebut memicu tingginya minat wisatawan
untuk datang dan mengunjungi Banyuwangi. Tujuan penulisan ini adalah untuk
menganalisis potensi dan menentukan strategi pengembangan museum di Banyuwangi agar
dapat bersaing dengan daerah tujuan wisata lainnya dan mampu menjadi sarana
penyimpanan hasil seni dan budaya dalam kegiatan Banyuwangi Festival (B-Fest). Metode
penelitian dalam laporan ini adalah dengan menggunakan sistem pengumpulan data secara
langsung melalui observasi, wawancara, studi pustaka, studi dokumen, serta menggunakan
teknik analisis data yang disajikan dalam bentuk diskriptif. Hasil penelitian menunjukan
bahwa : 1) Banyaknya karya seni dan budaya yang dihasilkan dalam Banyuwangi Festival (BFest) yang harus diidentifikasi dan harus dirawat dengan baik; 2) Perlunya sarana eduksi
berbasis museum sebagai penunjang pariwisata budaya di Kabupaten Banyuwangi. 3)
Museum Banyuwangi berbasis banyuwangi Festival (B-Fest) bisa menjadi tempat pariwisata
alternatif untuk meningkatkan jumlah wisatawan ke Banyuwangi.
Kata Kunci: Banyuwangi, Festival, Museum
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SITUS INGGRISAN BANYUWANGI SEBAGAI SUMBER BELAJAR SEJARAH DAN
OBJEK PARIWISATA SEJARAH SEBAGAI UPAYA PENGUATAN KEBANGSAAN
SISWA SMA DI BANYUWANGI
Mahfud
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Surel: mahfuduntag2@gmail.com,
Warto
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surel: warto2013@staff.uns.ac.id
Dian Arief Pradana
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Surel: dianariefpradana.dap@gmail.com
Artikel ini berjudul “ Situs Inggrisan Banyuwangi Sebagai Sumber Belajar Sejarah Dan Objek
Pariwisata Sejarah Sebagai Upaya Penguatan Kebangsaan Siswa SMA Di Banyuwangi”.
Penelitian ini untuk mengkaji bagaimana sejarah Situs Inggrisan, pemanfaatan Situs Inggrisan
sebagai Sumber Belajar Sejarah dan Objek Pariwisata Sejarah serta peranan Situs Inggrisan
untuk memperkuat rasa kebangsaan siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif, metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, mencatat
dokumen dan arsip, Dokumentasi. Informan utama adalah pihak pengelola, guru, dan siswa
SMA di Banyuwangi. Teknik analisis data mengunakan analisis data kualitatif Miles dan
Huberman yang terdiri dari reduksi data, display data atau penyajian data, dan penarikan
kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Situs Inggrisan
merupakan situs yang di bangun pada masa Kolonialisme abad ke-17. Pemanfaatannya Situs
Inggrisan sebagai sumber belajar sejarah sesuai dengan K.I dan K.D Kelas XI Semester Ganjil
di SMA, materi pokok “Perkembangan Kolonialisme dan Imperialisme Barat” yang terdapat
pada Silabus dan RPP di sekolah. Situs Inggrisan dapat digunakan sebagai objek
Pariwisata sejarah yang dapat mewariskan nilai kearifan lokal yang efektif untuk
menumbuhkan pemahaman peserta didik tentang arti penting perjuangan pahlawan dalam
melawan kolonialisme dan imperialisme barat di Banyuwangi sehingga rasa kebangsaan
siswa makin meningkat.
Kata Kunci: Situs Inggrisan, Sumber Belajar, pariwisata sejarah, kebangsaan
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MENINGKATKAN EFEKTIVITAS SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
MELALUI PERAN SERTA DETEKTIF SWASTA
Mohamad Hidayat
Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon
Surel: m.hidayat@untagcirebon.ac.id
Abstrak
Idealnya perbandingan antara polisi dan masyarakat adalah 1 : 400 (satu berbanding empat
ratus) sebagaimana dikemukakan oleh Kapolres Indramayu. Perbandingan dimaksud
tentunya perbandingan polisi secara umum, belum termasuk perbandingan ideal antara polisi
sebagai detektif atau reserse dengan masyarakat, yang tentunya jika perbandingan antara
polisi dan masyarakat saja belum ideal, lebih – lebih perbandingan detektif dengan
masyarakat. Keadaan yang demikian kiranya memerlukan suatu solusi yang dapat mengatasi
keadaan tersebut di dalam kerangka penegakan hukum dan mengungkapkan kasus – kasus
yang tentunya akan sulit diungkap dengan jumlah personil detektif yang terbatas. Seperti
halnya Satpam sebagai polisi swasta di bidang pengamanan, maka detektif swasta di
indonesiapun sudah sangat urgen keberadaannya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,
sehubungan banyaknya kasus – kasus yang tidak terungkap oleh penyidik polisi, dan
masyarakat yang memerlukan dan mengharapkan kejelasan tentang kasus yang tidak
terungkap tersebut, termasuk di dalamnya didalam kasus Munir. Demikian pula dalam kasus
– kasus privat, misalnya tentang penyelewengan maupun asuransi, yang bersifat pribadi
bukan publik. Masalah yang dirumuskan adalah : Apakah kehadiran detektif swasta dapat
diakomodasi di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dan mengapa detektif swasta
sangat urgen dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kehadiran Detektif Swasta
diakomodasi oleh hukum positif Indonesia, sejalan masih belum idealnya perbandingan
antara penyidik dan penyelidik polisi dengan masyarakat, maka Detektif Swasta sangat urgen
keberadaannya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, sehubungan kenyataan yang
ditemui di masyarakat, masih banyak sekali kasus – kasus pidana yang belum dapat diungkap
oleh penyidik dan penyelidik polisi. Seharusnya Detektif Swasta dapat diakomodasi di dalam
hukum positif Indonesia, karena kehadiran Detektif Swasta di Indonesia sudah sangat urgen,
untuk membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Penyidik dan Penyelidik
Polisi, yang perbandingannya dengan masyarakat yang perlu diayomi masih sangat jauh dari
ideal, dan hal inilah yang menjadikan kasus – kasus pidana yang dapat ditangani dan
diungkap oleh Penyidik dan Penyelidik Polisi relatif masih sangat rendah dan masih banyak
kasus yang tidak dapat diungkap, lebih – lebih kasus – kasus yang rumit. Rancangan Undang
– Undang tentang kebebasan Memperoleh Informasi, seharusnya segera diundangkan, dan
diikuti dengan Undang – Undang yang mengatur tentang Detektif Swasta, karena keberadaan
Detektif Swasta merupakan implementasi dari Hak Asasi Manusia dalam memperoleh
informasi yang sebebas – bebasnya dan seluas – luasnya dalam kerangka hukum positif
Indonesia.
Kata kunci: Sistem peradilan, Detektif swasta
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PERAN FESTIVAL ERAU SEBAGAI PENGUATAN IDENTITAS SOSIAL MELALUI
KEARIFAN LOKAL
Hj. Futum Hubaib
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Surel: futumhubaib1969@gmail.com
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Festival Erau melalui kearifan lokal dalam
upaya untuk penguatan identitas sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan metode deskpriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) adanya relevansi antara kearifan lokal terhadap
penguatan identitas sosial karena nilai kearifan lokal bukan sebagai hal yang menghambat
pada era globalisasi, melainkan menjadi kekuatan besar dalam membangun identitas sosial
daerah; (2). Festival erau mercerminkan kearifan lokal daerah.
Kata Kunci: Erau, Kutai Kartanegara, Kearifan Lokal
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Nur Laili Hidayah
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Surel: lailyhidayah89@gmail.com
Abstrak
Seni budaya hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Maka, tidak dapat
dipungkiri bahwa seni budaya menjadi bagian dari masyarakat tersebut yang terus
diproduksi dan diyakini sebagai bagian dari identitas kehidupan masyarakat. Seperti halnya
kesenian Reyog yang menjadi identitas warga Ponorogo. di lain pihak, produksi identitas
warga Ponorogo tidak dikuasai kesenian Reyog, ada kesenian lain yang mampu memproduksi
identitas sebuah masyarakat. Peneliti melihat bahwa kesenian pertunjukan seperti Gajahgajahan di desa Plunturan juga mampu memproduksi wacana identitas masyarakat Plunturan.
Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana identitas desa
Plunturan direpresentasikan dalam seni pertunjukan Gajah-gajahan di desa Plunturan,
Ponorogo, melalui analisis semiotika Roland Barthes. Dari temuan tersebut, tim peneliti
melihat adanya identitas dari desa Plunturan adalah sebuah harmonisasi kehidupan desa
Plunturan yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan berupa perjuangan,
keberagaman, kesetaraan, gotong royong, dan religius. Temuan ini berasal dari penafsiran
sistem tanda berlapis dari Semitika Roland Barthes yang mencari tentang mitos atau nilai-nilai
dominan pada suatu sistem makna. Peneliti melihat identitas yang terkandung dalam
kesenian Gajah-gajahan dijelaskan dalam setiap gerakan, alat musik dan bunyi, tetapi juga
terdapat dalam pakaian dan warna yang digunakan oleh para penari. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan studi etnografi
dengan analisis semiotika berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan melalui observasi,
wawancara dan dokumentasi.
Kata Kunci: Identitas, representasi, Gajah-gajahan, desa Plunturan

22

PENGEMBANGAN DESA PANCASILA SEBAGAI UPAYA MENANGKAL
RADIKALISME DAN DE-PANCASILAISASI DI DESA GRAJAGAN, PURWOHARJO,
BANYUWANGI
Adita TaufikWidianto
Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Surel: aditaanfar@gmail.com
Irwan Kurniawan
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis nilai-nilai multikultural apa saja yang
dapat dikembangkan menjadi model Desa Pancasila di Desa Grajagan, Purwoharjo,
Banyuwangi; 2) Untuk mengembangkan model Desa Pancasila di Desa Grajagan,
Purwoharjo, Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan bentuk dan strategi penelitian
kualitatif. Teknik pengambilan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, dan
studi dokumen. Data yang diperoleh divaliditas dengan menggunakan triannggulasi data,
peneliti, teori, dan metodelogis. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis
data kualitatif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan
simpulan/verifikasi. Dan analisis SWOT yang meliputi penyusunan matriks IFAS (Internal
Factor Analysis Summary) dan matriks EFAS (External Factor Analysis Summary) yang
dilanjutkan dengan penyusunan matriks SWOT. Hasil penelitian menunjukkan Nilai-nilai
yang dapat dikembangkan menjadi model pengembangan Desa Pancasila di Desa Grajagan,
Purwoharjo, Banyuwangiantara lain; Nilai Sosial, nilai religius, Nasionalisme, Demokrasi,
Gotong royong, dan kearifan lokal. Desa pancasila mampu menjaga harmonisasi dan
kemultikulturan Desa Grajagan baik dari sudut pandang religius, etnik, budaya, dan sosiokultural. Model desa pancasila yang dikembangkan adalah desa pancasila terpadu dan
berkelanjutan berbasis kearifan lokal.
Kata Kunci: Desa Pancasila, Radikalisme, De-Pancasilaisasi, Kearifan Lokal
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TINJAUAN PERILAKU SOSIOLOGIS DAN EKONOMI INDUSTRI PARAWISATA
“CIAYUMAJAKUNING” BERBASIS KEARIFAN LOKAL
Dr. Zuki Kurniawan, SE. M.Si.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon
Abstrak
Ciayumajakuning merupakan suatu kawasan di wilayah pantai utara Provinsi Jawa Barat
yang terdiri dari Kota/Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka,
dan Kabupaten Kuningan. Salah satu potensi yang sedang dikembangkan adalah sektor
industri pariwisata dan pengembangan industri pariwisata Ciayumajakuning yang berbasis
kearifan lokal merupakan suatu keniscayaan karena kontribusinya bagi masyarakat lokal
khususnya juga bagi masyarakat nasional dan global. Namun dalam pengembangan tersebut
masih banyak tantangan yang harus dilewati, terutama aspek sosial budaya serta perilaku
masyarakat dalam penegembangan perekonomian yang terkadang sering tidak masuk dalam
kebijakan pembangunan. Tulisan ini mencoba mengelaborasi permasalahannya bagaimana
tinjauan sosiologis pengembangan industri wisata yang berbasis ke arifan lokal serta dampak
bagi pengembangan ekonomi daerah. Melalui studi dokumentasi hasil penelitian dan studi
literatur, diperoleh hasil bahwa : Pengembangan industri wisata yang berbasis ke arifan lokal
secara sosiologis diperlukan perhatian dan kesadaran bahwa pariwisata merupakan
komersial keramah tamahan, memfasilitas untuk semua kalangan terjangkau wisatawan,
mampu menjadi terapis para turis yang akan bersenang senang, sebagai kegiatan ziarah ke
tempat sakral untuk memuaskan bathin. Kelembagaan pariwisata diperlukan pemberdayaan
modal sosial berupa: kejujuran (trust), tanggungjawab, perluasan jaringan sosial ke semua
stakeholder dan instansi swasta serta institusi pemerintah, hal ini menjadi penting terutama
dalam memberikan dampak bagi peningkatan sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
di daerah tersebut. Untuk destinasi dan kinerja ke pariwisataan, perlu mengidentifikasi nilai
tradisi dan kelembagaan ritual tradisi masyarakat untuk diintegrasikan dengan tempat wisata
sumberdaya alam.
Kata kunci: Makna Sosiologis, Pariwisata, Kearifan Lokal.
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Implementasi Informasi Teknologi untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat

ANALISIS KESIAPAN MASYARAKAT KOTA CIREBON DALAM MENGGUNAKAN
E-MONEY SEBAGAI ALAT TUKAR
Yanah
Prodi Akuntansi
Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon
Surel : yancrb333@gmail.com
Abstrak
Fungsi uang sebagai alat pembayaran yang sejak dahulu digunakan adalah uang kartal dalam
bentuk kertas dan logam. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sejauhmana tingkat
kesiapan penggunaan e-money dalam transaksi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat
kota Cirebon. Populasi dalam penelitian ini masyarakat yang berdomisili di kota Cirebon,
teknik sampling menggunakan probability sampling. Metode yang digunakan UTAUT2. Alat
analisis data menggunakan Smart PLS. Hasil penelitian diketahui bahwa tingkat kesiapan
masyarakat kota Cirebon sangat tinggi terhadap penggunaan e-money sebagai alat
pembayaran, terutama dalam suasana pandemic covid 19 ini dikarenakan masyarakat kota
Cirebon lebih banyak yang belanja secara online dan mengurangi aktifitas di luar rumah.
Kata Kunci: e-money, alat tukar

25
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Mulyanto Nugroho
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nugcak@gmail.com
Abstrak
Masyarakat Indonesia mungkin belum terlalu familiar dengan istilah asing tourism branding
atau branding pariwisata yang dalam perjalannya akan banyak melibatkan Sumber Daya
Alam dan Sumber Daya Manusia di dalamnya. Sehingga diperlukan definisi umum tentang
strategi komunikasi. Strategi komunikasi pada hakekatnya adalah bagaimana melakukan
perencanaan (planning), dalam penyampaian pesan (massage) melalui kombinasi berbagai
unsur komunikasi sehingga pesan yang disampaikan mudah diterima dan dipahami serta
dapat mengubah sikap atau perilaku sesuai dengan tujuan komunikasi, dan ini bisa menjadi
sangat luas tergantung pada kepentingan- kepentingan di dalam lingkup masyarakat tertentu.
Bicara tentang komunikasi pemasaran kreatif maka ujungnya
adalah bagaimana
memunculkan industri kreatif di wilayah tersebut. Industri kreatif saat ini dipandang semakin
penting dalam mendukung perkembangan perekonomian Indonesia, berbagai pihak
berpendapat bahwa "kreativitas manusia adalah sumber daya ekonomi utama" dan bahwa
“industri abad kedua puluh satu akan tergantung pada produksi pengetahuan melalui
kreativitas dan inovasi. Desa Plunturan, kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo sebagai
lokasi penelitian menginginkan adanya usaha-usaha bersama dalam segala hal terutama
upaya menggerakan semua potensi secara optimal agar perekonomian desanya dapat
meningkat yang berharap hasilnya akan berbanding lurus dengan kesejahteraan
masyarakatnya. Komunikasi yang dibangun di internal masyarakat desa Plunturan melalui
kelompok-kelompok usaha kecil, menengah serta kelompok-kelompok pelaku dan pemerhati
budaya sudah berjalan baik, sehingga kedepan nanti perlu adanya trobosan media untuk lebih
memberdayakan kemampuan masyarakatnya, salah satunya memanfaatkan media social
yang selama ini masih digandrungi oleh masyarakat kebanyakan terutama kaum milenial.
Pemanfaatan teknologi media sosial adalah salah satu upaya untuk membangun image agar
masyarakat luas lebih banyak mengetahui potensi yang ada di desa Plunturan sebagai
destinasi wisata yang mempunyai ciri dengan kearifan localnya yang wajib di kunjungi oleh
para turis domestik maupun manca negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
untuk mencapai target yang ingin di capai dengan menggunakan metode kualitatif, dengan
teknik observasi dan wawancara mendalam kepada narasumber (informan). Hasil dari
penelitian ini selanjutnya dapat dikembangkan dan digunakan oleh masyarakat .
Kata kunci: Tourism Brading, Komunikasi Pemasaran, Ekonomi Kreatif
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Abstrak
PT. ACE Hardware Indonesia, Tbk adalah sebuah perusahaan ritel yang bergerak dalam
bidang perlengkapan rumah dan produk gaya hidup. Perusahaan tersebut perlu melakukan
analisis keuangannya untuk memastikan apakah perusahaan mampu memenuhi kewajiban
jangka pendek dan mendeteksi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan
metode likuiditas dan profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Likuiditas dari
aspek Current Ratio dan Cash Ratio tahun 2016 lebih baik dari tahun 2015, sedangkan pada
tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016. Sementara Likuiditas
dari aspek Cash Ratio justru semakin lebih baik dari tahun 2015 dan 2016. Namun pada tahun
2018 likuiditas dari aspek Current Ratio menurun.Likuiditas dari aspek Cash Ratio pada
tahun 2018 menurun dibandingkan tahun 2017, tetapi perusahaan masih tetap likuid.
Temuan ini menunjukkan PT. ACE Hardware Indonesia, Tbk dalam kondisi likuid. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Profitabilitas dari aspek Gross Profit Margin PT. ACE
Hardware Indonesia,Tbk pada tahun 2017 lebih baik dari tahun 2016 dan tahun 2015 tetapi
pada tahun 2018 menurun. Selanjutnya, profitabilitas dari aspek Net Profit Margin pada tahun
2016 lebih baik dari tahun 2015 dan 2017 dan pada tahun 2018 terjadi peningkatan Net Profit
Margin melebihi NPM pada tahun sebelumnya.Temuan ini menunjukkan PT. ACE
Hardware Indonesia, mampu menghasilkan keuntungan selama tahun 2015- 2018.
Kata Kunci : Likuiditas,Current Ratio, Cash Ratio,Profitabilitas, GPM, NPM
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Strategi Pembelajaran berbasis Informasi Teknologi

IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM
KEGIATAN PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN (DARING) PADA PONDOK
PESANTREN AN NASHUHA KALIMUKTI (STUDI KASUS DI MADRASAH ALIYAH
NEGERI (MAN) 5 CIREBON)
Arifudin
Teknik Elektro, Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon
Surel : arifudin@untagcirebon.ac.id
Abstrak
Penerapan pembelajaran secara Dalam Jaringan (Daring) pada Madrasah Aliyah Negeri
(MAN) 5 Cirebon memberikan pengaruh besar dalam peningkatan kualitas pendidikan di Era
New Normal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan Teknologi
Informasi Komunikasi (TIK) dalam kegiatan pembelajaran melalui daring pada MAN 5
Cirebon. Penelitian eksperimen ini dilakukan dengan menggunakan metode survey dengan
cara menyebarkan angket kepada responden atau santri di Pondok Pesantren An Nashuha
Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon yang sedang menempuh
pendidikan di MAN 5 Cirebon. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan TIK sebagai
sarana pembelajaran melalui daring pada MAN 5 Cirebon masih belum terlaksana dengan
maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses internet pada lingkungan Pondok
Pesantren An Nashuha Kalimukti, adanya kebijakan pondok pesantren tentang penggunaan
alat komunikasi pada santri-santrinya, sehingga menyebabkan pembelajaran yang dilakukan
secara daring pada MAN 5 Cirebon tidak seperti yang diharapkan secara baik. Perbaikan
meyeluruh perlu dilaksanakan agar pengembangan model pembelajaran secara daring dapat
terlaksana dengan baik. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan umpan balik dalam
rangka meningkatkan kualitas pendidikan pada MAN 5 Cirebon.
Kata Kunci: Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), Pembelajaran Daring, Pondok Pesantren.

28
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Abstract
The purpose of this study is to see the effect of share ownership structure carried out by the government
in operational management activities based on macro fundamentals and company characteristics in
State-Owned Enterprises. This research is a continuation of previous research that is of interest to state
that macro fundamentals do not have a significant effect on ownership structure. The study population
of State-Owned Enterprises is 20 companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The sample of this
study used purposive sampling with 12 companies from 2010 to 2018. The analysis technique used
partial least square (PLS). The results of this study indicate that macro fundamentals have a significant
effect on ownership structure, macro fundamentals have significant effects on company characteristics
and that characteristics have a significant effect on ownership structures in BUMN companies.
Keywords: Macro Fundamentals, Company Characteristics, Ownership Structure, State-Owned
Enterprises
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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPUASAN PELANGGAN PT XYZ TERHADAP PERUSAHAAN-PERUSAHAAN
DI INDONESIA
Feri Setiawan Adinata
Abstrak
PT. XYZ merupakan perusahaan teknologi informasi dengan fokus bisnis yang identik dalam
Automated-Identification (AIDC dan RFID), Infrastruktur Nirkabel & Keamanan
Jaringan, Sistem Keamanan Perusahaan (CCTV, Kontrol Akses & Alarm) dan Solusi Bisnis
Perusahaan (Perangkat Lunak). PT. XYZ memiliki pengalaman yang luas dan mendalam di
AIDC dan Jaringan Nirkabel karena perusahaan ini adalah salah satu provider pertama dari
teknologi tersebut di Indonesia. Meskipun demikian, persaingan dalam bisnis teknologi
informasi serupa dengan PT. XYZ juga semakin ketat baik di sisi layanan maupun produk.
Di dalam tender pelanggan, PT. XYZ seringkali bertemu dengan pesaing lainnya dan tentu
saja hal ini membuat PT. XYZ pernah menang dan kalah baik itu pelanggan lama atau
pelanggan baru. Oleh karena itu, peneliti akan berfokus pada kualitas layanan dan kepuasan
pelanggan dengan menggunakan metode Service Quality (Servqual). Data didapatkan dari
penyebaran kuisioner ke pelanggan yang membahas dimensi-dimensi servqual yang
meliputi tangibility, reliability, responsiveness, empathy, and assurance. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat memperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggan dalam memilih
provider teknologi informasi sehingga dapat memberi masukan dalam upaya peningkatan
layanan perusahaan dengan memerhatikan faktor-faktor kepuasan pelanggan.
Kata Kunci: Kepuasan Pelanggan, Servqual, Teknologi Informasi, Kualitas Layanan
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Abstrak
Wabah Pandemi covid-19 telah mengganggu proses pembelajaran yang biasanya
diselenggarakan secara konvensional. Bahkan Mendikbud juga mengeluarkan larangan
perkuliahan secara tatap muka langsung sampai pandemi berakhir. Maka diperlukan solusi
untuk menjawab permasalahan ini, dengan adaptasi kenormalan yang baru. Metode
pembelajaran secara daring adalah salah satu alternatif yang dapat mengatasi masalah
tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran pelaksanaan pembelajaran
daring mata kuliah wawasan kebangsaan di FKIP Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi,
sebagai upaya menekan mata rantai penyebaran covid-19 di Perguruan Tinggi, agar
Perguruan Tinggi tidak memunculkan cluster baru covid-19. Subjek penelitian adalah
mahasiswa FKIP yang menempuh mata kuliah wawasan kebangsaan. Pengumpulan data
dilakukakan dengan wawancara melalui aplikasi google meet. Metode analisis data dilakukan
menggunakan teknik analisis interaktif teorinya Miles & Huberman. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: (1) mahasiswa FKIP Untag Banyuwangi sebagian besar mempunyai
fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk mengikuti pembelajaran daring dengan google
classroom; (2) pembelajaran daring mata kuliah wawasan kebangsaan dengan google
classroom gratis, memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya, sangat mobile friendly dengan
mahasiswa pemula dan mampu mendorong munculnya kemandirian belajar pada mata
kuliah wawasan kebangsaan serta meningkatnya motivasi untuk lebih aktif dalam belajar; dan
(3) pembelajaran daring dengan google classroom mampu mendorong munculnya perilaku
social distancing dan meminimalisir munculnya keramaian dikampus sehingga dianggap
dapat mengurangi potensi penyebaran Covid-19 di lingkungan kampus. Lemahnya
pengawasan terhadap mahasiswa, spesifikasi kecanggihan perangkat HP/Android
mempengaruhi efektivitas kurang kuatnya sinyal di daerah pelosok, dan mahalnya biaya
kuota adalah tantangan tersendiri dalam pembelajaran daring dengan google classroom.
Meningkatnya kemandirian belajar, minat dan motivasi, keberanian mahasiswa FKIP yang
menempuh mata kuliah wawasan kebangsaan dalam mengemukakan gagasan dan
pertanyaan adalah keuntungan lain dari pembelajaran daring dengan google classroom
karena tersedia fitur interaktif untuk forum diskusi dan kolom komentar bagi yang tidak
terbiasa mengajukan pertanyaan dan gagasan secara langsung.
Kata kunci: pembelajaran daring, mata kuliah wawasan kebangsaan, google classroom, new normal
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pendidikan kewirausahaan di masa pandemi
dan era digitalisasi terhadap minat berwirausaha pada siswa Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) jurusan akuntansi di Banyuwangi. Siswa SMK dipilih karena setelah lulus, selain
melanjutkan ke perguruan tinggi pilihan yang paling memungkinkan adalah menjadi pelaku
usaha. Dengan menggunakan variabel yang mempengaruhi persepsi kelayakan dan
keinginan yang dirasakan serta menambahkan model peran sebagai moderasi. Metode survei
menggunakan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini. Sampel penelitian adalah
siswa SMK Jurusan Akuntansi Banyuwangi. Analisis data menggunakan Partial Least Square
(PLS) dengan software warpPLS versi 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama,
pendidikan kewirausahaan pada siswa SMK jurusan akuntansi mempengaruhi minatnya
untuk berwirausaha. Kedua, pendidikan kewirausahaan yang dilakukan tidak meningkatkan
minat peserta didik untuk menjadi wirausaha melalui persepsi kelayakan dan keinginan yang
dirasakan. Ketiga, role model yang ditambahkan tidak dapat meningkatkan hubungan antara
pendidikan kewirausahaan yang dilakukan dengan minat menjadi wirausaha yang melalui
persepsi kelayakan dan persepsi desirabilty, namun model peran tersebut terbukti hubungan
langsung antara pendidikan kewirausahaan dengan minat menjadi wirausaha.
Keywords: Entrepreneurship Education, Perceived Feasibility, Perceived Desirabilty
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TINJAUAN ELEARNING BERBASIS IT DI MASA PANDEMI COVID 19
Sumarni
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ninimarni@gmail.com
Abstrak
Dengan adanya covid-19 yang telah menjadi pandemi dunia dengan menyerang 215 negara
membuat para pendidik mencari alternatif dalam melaksanakan pembelajaran berbasis
elektronik atau biasa disebut e-learning. E-learning adalah salah satu kemajuan di era revolusi
industri 4.0. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran penerapan elearning
di era revolusi industri 4.0 dalam menekan penyebaran pandemi covid-19 . Subyek penelitian
adalah mahasiswa berbagai jurusan di beberapa universitas di Samarinda. Data survey
menggunakan google form dikumpulkan secara on line . Selain itu, untuk menghimpun
informasi yang lebih mendalam atas instrumen-instrumen pertanyaan yang telah dibuat
tersebut, data dari beberapa responden,diambil melalui wawancara dengan menggunakan
aplikasi google meeting. Data dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif Miles &
Huberman. Penelitian melaporkan bahwa (1) Mahasiswa merasa tertarik dengan penerapan
elearning. (2) Penerapan e-learning memudahkan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan.
(3) Penerapan e-learning dapat mencegah penularan covid-19 di kampus. Penerapan elearning memiliki kendala bagi mahasiswa yang tinggal daerah terpencil. Penerapan elearning membuat mahasiswa menjadi mandiri dan memiliki keberanian dalam
mengemukakan pendapat. Hasil penelitian ini diyakini membantu dosen dan intruktur
pengajaran dalam perencanaan perkuliahan dan bentuk evaluasi dalam memutuskan
platform pendukung pelaksanaan perkuliahan tersebut.
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KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PERSPEKTIF GOOD
GOVERNANCE DI DESA PEJAMBON, BOJONEGORO
Kusnan
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Surel: kusnan@untag-sby.ac.id
Abstrak
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terpilih mewakili Indonesia dalam Program Percontohan
Pemerintah Daerah Terbuka tingkat dunia pada tahun 2016. Sebagai daerah percontohan,
kabupaten di Jawa Timur tersebut berkomitmen melaksanakan keterbukaan hingga pedesaan.
Upaya ini juga untuk mendukung program Nawa Cita, yakni membangun Indonesia dari
pinggiran. Untuk mempercepat keterbukaan di pemerintah desa, maka diterbitkan Peraturan
Bupati Bojonegoro No. 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa. Studi ini ingin
mengetahui implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada pemerintahan akar
rumput dengan menggunakan teori Good Governance. Adapun lokus dalam studi ini adalah
Desa Pejambon karena memiliki prestasi dalam keterbukaan informasi publik mulai tingkat
kabupaten, provinsi, dan nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) masyarakat
Desa Pejambon memiliki partisipasi yang tinggi untuk mewujudkan dan melaksanakan
keterbukaan informasi publik. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi
melalui Musrenbang Desa, Diskusi Publik, SMS Center, dan Grup WhatsApp, (2) transparansi
pemerintah Desa Pejambon sudah baik karena sudah mempublikasikan berbagai informasi
publik berbasis TIK (website) dan konvensional (seperti: baliho), (3) bentuk akuntabilitas
pemerintah Desa Pejambon yang menonjol adalah adanya laporan pertanggungjawaban
APBDes yang dipublikasikan secara online melalui website dan baliho. Keberhasilan
pemerintah Desa Pejambon tersebut perlu direplikasi oleh pemerintah desa lainnya dalam
melaksanakan keterbukaan informasi publik.
Kata kunci: Pemerintahan Terbuka, Keterbukaan Informasi Publik, Good Governance, Desa
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LOCAL PRODUCTS REVITALIZATION POLICY AS THE IMPLEMENTATION
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Abstract
Local products will not face an extinction in Indonesia. This statement is supported based on
the data collected from Industry and Trade Office in Kutai Kartanegara, which the number of
registered local product craftsmen in the area ranges from 4000 to 6000 business units. Kutai
Kartanegara Regency is a regency of East Kalimantan province, Indonesia. New capital of
Indonesia will be located in both the Kutai Kartanegara Regency and adjacent North
Penajam Paser Regency. The products produced by local craftsmen in Kutai Kartanegara vary
from foods to garments such as Ulap Doyo, a characteristic of an art weave cloth of the tribe
of Benuaq in Cape Isuy, derived from plant leaves that only exist in the humid interior of the
forest. This local product was once at its peak of fame and entered international trade. It is
one of the proofs of the richness of the area’s culture. The varieties of choices and the fact that
local products will never go extinct making it the solution for economic growth as well as
providing support to craftsmen and encouraging the preservation of local products. Yet, in
the current era of globalization local products tend to experience degradation. This problem
is caused by the lack of management of spaces and places that are supposedly devoted to
promote varieties of local products and by the development of modern market that is not in
favor of local products. It is also worsen by the lack of policy governing the preservation of
local products. This paper focuses on local products revitalization policy in Kutai Kartanegara
as the soon to be capital of Indonesia and its challenges in implementing New Urban Agenda
(NUA), what kind of policy should be fixed to support the locals and thus make a firm
foundation of micro-economy for the regency. The decision of bringing this title is to support
the New Urban Agenda (NUA) and Sustainable Development Goals (SDGs) specifically in
local levels because we are aware that although international and national agendas are useful,
the real battle for development and progress will be won or lost at the local level: cities, urban
areas and small communities1 and because the decision made from urban governance will
always influence the facilitate of inclusive and pro-poor decisions and whether the poor
benefit from the economic growth2. We will be analyzing data from the field through
interview and documenting for the next two months with the guidance of Industry and Trade
Office of Kutai Kartanegara and by the following two months we will prepare the presentation
about the problem we have found and how we tackled those problems by making
comparative studies from developed countries in Asia and making policy framework from
the systems, processes, and mechanisms based on our research discovery.
Keywords: Revitalization, Local Product, Kutai Kartanegara
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KEWAJIBAN MORAL MEWUJUDKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS

Dra. Titiek Rachmawati, SE, M.Si, CMA
Dosen Prodi Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: titiekrachmawati@untag-sby.ac.id
Dra. Adiati Trihastuti, MM, Ak, CA.
Dosen Prodi Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Winda Puji Lestari, S. Ak.
LSP Ekspor Impor Internasional
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban moral (melalui melanggar etika,
perasaan bersalah dan prinsip hidup) dalam mewujudkan kepatuhan wajib pajak (melalui
pendaftaran wajib pajak, penghitungan dan pembayaran pajak, serta pembukuan dan
pelaporan SPT) orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas pada
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rungkut Surabaya. Metode yang digunakan adalah
case study dengan pendekatan single case with embedded. Penelitian ini menunjukkan bahwa
kewajiban moral (melalui melanggar etika, perasaan bersalah dan prinsip hidup)
mewujudkan kepatuhan (melalui pendaftaran wajib pajak, penghitungan dan pembayaran
pajak, serta pembukuan dan pelaporan SPT) wajib pajak orang pribadi yang melakukan
kegiatan usaha dan pekerjaan bebas pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rungkut
Surabaya.
Kata Kunci: Kewajiban moral, kepatuhan wajib pajak, single case, embedded
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KEMATANGAN EMOSI DAN PERILAKU PROSOSIAL PADA RELAWAN DESA
LAWAN COVID-19 DITINJAU DARI JENIS KELAMIN
Aprian Istiono
Magister Psikologi Profesi
Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel : aprianistiono.mapro@gmail.com
Mamang Efendy
Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel : mamangefendy@untag-sby.ac.id
Abstrak
Perilaku prososial dan tolong menolong harus dimiliki oleh semua orang dalam menghadapi
pandemi COVID-19, terutama bagi relawan desa yang terlibat langsung dalam memberikan
bantuan dan pertolongan ditengah pandemi COVID-19 yang dibentuk oleh Kementerian
Desa PDTT. Perilaku prososial tentunya harus dimiliki oleh relawan desa dalam
melaksanakan tugasnya dengan baik. Salah satu faktor yang membentuk perilaku prososial
adalah kematangan emosi, kematangan emosi berperan penting bagi relawan untuk
mengelola emosinya dengan baik dalam melaksanakan tugasnya. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui hubungan antara kematangan emosi dengan perilaku prososial serta
perbedaan kematangan emosi dan perilaku prososial ditinjau dari jenis kelamin. Sampel
penelitian terdiri dari 72 relawan desa yang dipilih secara random sampling. Pengumpulan
data menggunakan skala kematangan emosi dan skala perilaku prososial yang
dikembangkan sendiri oleh peneliti. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi
sederhana dan uji-t. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan sangat signifikan antara
kematangan emosi dengan perilaku prososial pada relawan desa lawan COVID-19. Hasil
penelitian juga menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan pada perilaku prososial
antara relawan laki-laki dan relawan perempuan serta tidak ada perbedaan yang signifikan
pada kematangan emosi antara relawan laki-laki dan relawan perempuan. Yang artinya
kematangan emosi menjadi prediktor penting untuk membentuk perilaku prososial, dan
perilaku prososial maupun kematangan emosi tidak berbeda antara laki-laki dan
perempuan.
Kata kunci: Perilaku Prososial, Kematangan Emosi, Relawan Desa Lawan COVID- 19.
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HAMBATAN PENGEMBANGAN DESA WISATA BUDAYA : DESENTRALIASASI
FISKAL? (STUDI KASUS DESA PLUNTURAN, KEC. PULUNG, KAB. PONOROGO,
JAWA TIMUR)

Tan Evan Tandiyono
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email : tanevan@untag-sby.ac.id
Achmad Maqsudi
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email : achmadmaqsudi@yahoo.com
Fawwas Rahmatullah
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dendi Arista Pratama
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Abstrak
Desa Plunturan yang berada di Kabupaten Ponorogo merupakan daerah di Jawa Timur yang
terkenal masih sangat berkesinambungan dalam melestarikan kebudayaan khas daerah
Ponorogo. Pengembangan budaya mengalami gelombang pasang surut, tidak saja
dikarenakan Indonesia pasca orde baru sedang terjadi krisis global yang menyebabkan
kondisi ekonomi dunia dan Indonesia mengalami goncangan hebat yang berimbas kepada
terganggunya pendanaan daerah, tetapi juga terkendala dalam perumusan kebijakan dalam
pengembangan daerah. Para seniman menuntut peningkatan kesejahteraan dan juga
dukungan dana pengembangan kebudayaan, namun hal tersebut tidak diiringi dengan
kebijakan fiskal yang mendukung pengembangan daerah sehingga banyak daerah enggan
untuk memenuhi tuntutan para seniman. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sesuai
dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas adalah untuk mengetahui,
menganalisis dan menjawab peranan Desentralisasi Fiskal terhadap Pengembangan Desa
terutama menjadi Desa Wisata Budaya. Penelitian ini mengambil narasumber dari beberapa
tokoh-tokoh penting yang ada di Desa Plunturan, baik dari kepala desa sampai tokoh
masyarakat, dengan jumlah mencapai 5 - 10 orang. Penelitian ini mengambil data primer
menggunakan panduan wawancara, focus group discussion, dan observasi lapangan. Jenis
penelitian yang akan digunakan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif yang
bersifat deskriptif. Hasil akhir dari penelitian ini adalah gambaran mengenai kedalaman suatu
peristiwa atau fenomena yang dapat dijelaskan oleh teori yang ada ataupun juga
menghasilkan teori baru, sehingga data yang diharapkan dihasilkan oleh metode ini dapat
merupakan data yang dalam dan detail. Sifat dari penelitian ini adalah penelitian penjelajahan
secara terbuka, dan diakhiri dengan melakukan wawancara secara mendalam terhadap
sejumlah kecil orang demi mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Sasaran dari
penelitian ini adalah mendapatkan informasi tentang kebutuhan komunikasi, tanggapan, dan
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pandangan akan permasalahan yang sedang dihadapi atau fenomena yang muncul
kepermukaan.
Kata Kunci: Desentraliasi Fiskal, Pengembangan Desa, Budaya, Wisata.
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DAMPAK PARIWISATA TERHADAP ASPEK SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DESA
ADAT KEMIREN DI KABUPATEN BANYUWANGI
Andhika Wahyudiono, S.Pd., M.Pd
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Surel: wahyudion21@gmail.com
Dimas Imaniar, S.Sos., M.Si,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi,
Surel: dimasimaniars@gmail.com
Abstrak
Pariwisata budaya merupakan atraksi utama di Desa adat Kemiren Kabupaten Banyuwangi.
Wisatawan macananegara serta wisatawan nusantara berkunjung ke Desa adat Kemiren untuk
menyaksikan langsung kehidupan suku Osing yang masih tradisional. Penelitian ini dilakukan
untuk mengetahui dampak pariwisata terhadap aspek sosial budaya masyarakat Desa adat
Kemiren Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode
analisis datanya adalah analisis deskriptif. Penelitian ini memiliki tiga tujuan yakni; 1) untuk
mengetahui respon ekonomi masyarakat Osing Desa adat Kemiren terhadap kegiatan
pariwisata; 2) Mengkaji dampak pariwisata terhadap aspek sosial budaya masyarakat Osing
Desa adat Kemiren Kabupaten Banyuwangi; 3) mengetahui strategi pemerintah daerah dalam
mencegah dampak negatif pariwisata. Sementara untuk strategi yang dilakukan pemerintah
berupa tindakan preventif seperti sosialisasi terhadap pelaku UMKM, pembuatan PERDA
pariwisata dan study tour manajemen pariwisata dengan pelaku usaha pariwisata. Kesimpulan
dasar dalam penelitian ini nantinya adalah, sebagai sebuah destinasi wisata budaya secara
umum kegiatan industri pariwisata yang sedang berlangsung mempengaruhi aspek-aspek
sosial budaya masyarakat Osing Desa adat Kemiren Kabupaten Banyuwangi. Disamping itu
peningkatan ekonomi masyarakat juga ikut terdorong akibat adanya perubahan mata
pencaharian penduduk lokal, serta strategi pemerintah daerah dalam bentuk pembuatan
kebijakan diharapkan mampu meminimalisir dampak negatif pariwisata. Pariwisata budaya
di Desa adat Kemiren Kabupaten Banyuwangi dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan
eksistensi budaya Desa adat Kemiren yang saat ini sudah mulai ditinggalkan suku Osing Desa
adat Kemiren Kabupaten Banyuwangi.
Kata Kunci: Pariwisata, Sosial budaya, Suku Osing .

40

Pembangunan dan Penguatan Sosial Budaya
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IGAA Novi Ekayati
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Surel: noviekayati@untag-sby.ac.id
Lidya Nur Amanah
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Moch. Angga Bayu Prabawanto
Progam Studi Magister Psikologi
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Abstrak
Zaman sekarang siswa cenderung kurang suka untuk bekerja maupun belajar dan kadang
menunjukkan sifat negatif yang berupa kekerasan. Gambaran kekerasan yang dilakukan pun
bermacam-macam terhadap seseorang atau sekelompok orang secara berulang kali yang
menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan dengan menyakiti seseorang secara mental
atau fisik yang dianggap sebagai bullying. Perilaku yang menimbulkan perlukaan pada fisik,
pengejekan, tindakan merusak, dan intimidasi termasuk dalam kategori bullying (Ray, dalam
Wiyani, 2012). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji adanya hubungan antara
inferiority feeling dan konformitas terhadap kecenderungan perilaku bullying. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier
berganda. Subjek dari penelitian ini adalah siswa-siswi sekolah SMP Islam Al Azhar 13
Surabaya sebanyak 126 siswa-siswi. Analisis data dilakukan dengan bantuan program Statistic
Package for Social Science for windows (SPSS) versi 22.0. Berdasarkan hasil analisis data dapat
diketahui bahwa ada hubungan antara inferiority feeling dan konformitas terhadap
kecenderungan perilaku bullying, dengan nilai F= 9.299, p=0.000 (P< 0.001). Dengan demikian
dapat diketahui bahwa kecenderungan perilaku bullying dapat terjadi ketika siswa – siswi
memiliki inferiority feeling yang tinggi dan memiliki konformitas yang rendah. Selain itu, ada
hubungan positif antara inferiority feeling dengan kecenderungan perilaku bullying, dengan
nilai t= 4.154, p=0.000 (p<0.001). Semakin tinggi inferiority feeling maka semakin tinggi
kecenderungan perilaku bullying. Sedangkan, konformitas tidak berhubungan dengan
kecenderungan perilaku bullying, dengan nilai t= -0.316, p=0.752 (p>0.005). Hal ini
menunjukkan bahwa konformitas tidak merujuk pada kecenderungan perilaku bullying.
Kata Kunci: Inferiority feeling, Konformitas, Perilaku bullying, Siswa-siswi
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MODEL PUBLIC RELATIONS DALAM IMPLEMENTASI SPECIAL EVENT PROGRAM
VISIT SUMENEP
Mohammad Insan Romadhan
Ilmu Komunikasi FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru No. 45, Jakarta, Indonesia
Email: insanromadhan@untag-sby.ac.id
Abstrak
Program Visit Sumenep merupakan program yang
digagas
oleh Dinas
Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Sumenep untuk mengenalkan sekaligus
mempromosikan pariwisata yang ada di Sumenep kepada masyarakat luas. Program ini
adalah rangkaian berbagai kegiatan mulai dari festival, perlombaan sampai dengan
peringatan-peringatan yang dalam dua tahun ini mampu menaikkan jumlah wisatawan yang
datang ke Sumenep. Penelitian ini mengkaji mengenai Program Visit Sumenep ditinjau dari
model Public Relations dengan melihat tujuan, arah komunkasi, model komunikasi dan
penerapan penelitian. Peneliti menggunakan kajian model Public Relations karena
di dalamnya mencakup berbagai macam cara Public Relations untuk mendekati publiknya.
Sehingga nantinya peneliti akan mempunyai gambaran yang sangat mendalam mengenai
bagaimana model Public Relations ini digunakan dalam implementasi Program Visit
Sumenep. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.
Adapun teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan observasi. Hasil
penelitian menunjukkan walaupun Disparbudpora Sumenep merupakan organisasi
pemerintah, tetapi kecenderung model Public Relations pada pelaksanaan Program Visit
Sumenep mengarah pada model two way asymmentric.
Kata Kunci: Model Public Relations, Program Visit Sumenep, Disparbudpora Sumenep.
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KAJIAN HUKUM PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN DESA WISATA (STUDI KASUS DESA PLUNTURAN
KABUPATEN PONOROGO)
Abraham Ferry Rosando
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
IGN. Anom Maruta
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Abstrak
Wisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok
orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi,
atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu
sementara. Melakukan kegiatan wisata merupakan langkah terbaik bagi seseorang atau
sekelompok orang untuk melepaskan diri dari kepenatan rutinitas pekerjaaan sehari – hari.
Kegiatan wisata biasa dilakukan dengan cara menikmati segala daya tarik wisata yang ada,
dimana destinasi pariwisata tersebut memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa
keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran
atau tujuan kunjungan para wisatawan. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti
merumuskan masalah penelitian bagaimana Kajian Hukum Peraturan Bupati Nomor 48
Tahun 2017 Tentang Pedoman Penetapan Desa Wisata dengan Studi Kasus Desa Plunturan
Kabupaten Ponorogo?. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan
mengumpulkan dan mengolah data primer yang kemudian dilakukan analisis berdasarkan
data sekunder. Data primer diperoleh dan bersumber langsung dari lokasi penelitian yang
menjadi sampel dalam penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan
pustaka (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder). Metode pengumpulan data
dengan penelitian kepustakaan dan dokumentasi serta penelitian lapangan melalui
wawancara mendalam dan focus group discussion. Analisa dilakukan pada data primer dan
sekunder, sehingga penelitian akan menggunakan metode analisis data secara kualitatif
empiris. Luaran penelitian berupa Jurnal Seminar Nasional Konsorsium Untag Indonesia 10
November 2020 dan adanya buku ajar ber-ASBI (Anggota IKAPI). Target penelitian
menghasilkan Perumusan konsep pengaturan bagaimana Kajian Hukum Peraturan Bupati
Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penetapan Desa Wisata dengan Studi Kasus Desa
Plunturan Kabupaten Ponorogo.
Kata kunci: Desa Wisata, Plunturan, Kebudayaan
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CRITICAL THINKING DAN
PENGARUHNYA TERHADAP PRESTASI MAHASISWA UNTAG SURABAYA DAN
MAHASISWA UITM PUNCAK ALAM MALAYSIA
Siti Mujanah
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Surel: sitimujanah@untag-sby.ac.id
Sumiati
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
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Surel: sumiari@untag-sby.ac.id
Abstract
This research was conducted to analyze the variables that can influence critical thinking in
students of Malaysia and Indonesia. The population was students of higher institutions and
alumni from several universities in Malaysia and Indonesia. The data was collected by survey
method, which is the questionnaire. SmartPLS was used to analyze the data. The findings
indicate that both education and student factors have significant influence on the critical
thinking and Performance of Malaysian and Indonesian students. However, family and
healthy food do not significantly influence on critical thinking and performance of students.
Interestingly, in terms of education and family conditions has differences between Indonesians
and Malaysians, and Indonesian respondents are higher than Malaysians. Furthermore, for
personal factor and healthy food has significant differences. In this respect, Malaysian
respondents show higher results than Indonesian respondents.
Keywords: Educational Factor, Personal personality, Family Factors, Healthy Food, Critical Thinking,
and Academic Performance
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Abstrak
Kondisi terkini yang semakin dikuasai oleh kapitalisme dan komersialisasi menuntut segala
bidang untuk beradaptasi agar dapat bertahan dan berkembang. Dalam seni tradisional,
serangkaian inovasi dilakukan bukan sekadar untuk mendapatkan keuntungan secara
komersial, namun untuk tetap menjaga penerimaan generasi terbaru pada seni tradisi tersebut
sehingga proses pewarisan akan lebih mudah dilakukan. Sebaliknya, bagi yang berpegang
pada orisinalitas berpandangan pewarisan harus tetap dilkukan namun tidak diperkenankan
untuk melakukan perubahan-perubahan pada pakem yang telah ditentukan oleh leluhur. Seni
reyog yang berasal dan berkembang di Kabupaten Ponorogo juga mengalami hal serupa.
Ketika banyak kelompok reyog lain melakukan inovasi dengan mengubah pakem, kelompok
Reyog Ongopati yang berada di Desa Plunturan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo
mendeklarasikan diri bahwa seni reyog yang dihasilkannya adalah seni reyog asli sesuai
dengan pakem yang diturunkan leluhur. Dengan narasi orisinalitas ini, Reyog Onggopati
berhasil untuk terus bertahan dalam duani seni reyog, bahkan menginisiasi Desa Plunturan
sebagai desa budaya dengan daya tarik wisata berupa seni reyog pakem Onggopati. Strategi
lain yang diterapkan oleh Reyog Onggopati adalah menjalin kolaborasi dengan pemerintah
desa, sinergi dengan masyarakat (sosial dan budaya), sinergi dengan agama, dan dukungan
dari keluarga untuk proses regenerasi.
Kata Kunci: Reyog, Onggopati, orisinalitas, pakem, kapitalisme
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PENERAPAN MODEL PENDIDIKAN MULTIKULTURAL MELALUI
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Herdiana Dyah Susanti
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Surel: herdianadyahs@gmail.com
Abstrak
Indonesia memiliki keunikan dan keragaman budaya sehingga Multikultural sangat
dibutuhkan di inodonesia. Meski begitu, model pendidikan multikulturalisme masih
merupakan sesuatu yang baru dan terus harus dikembangkan serta diimplementasikan di
Indonesia. Nilai-nilai luhur dalam filosofi “Bhineka Tunggal Ika” harus dipertahankan dan
diimplementasikan dalam pembelajaran pada jenjang pendidikan. Indonesia membutuhkan
sebuah sistem pendidikan yang menerapkan penerimaan keanekaragaman untuk menjaga
harmoni dalam masyarakat. Ini pada dasarnya sejalan dengan semangat Undang-Undang
tentang Sistem Pendidikan Nasional. Saat ini, diperlukan strategi yang tepat untuk menjaga
integrasi nasional. Simbol dan semangat persatuan dan keragaman harus ditegakkan dan
diimplementasikan. Kabupaten Banyuwangi memiliki berbagai keragaman budaya dan
kelompok suku diantaranya di Desa Patoman dan Aliyan dimana masyrakatnya terdiri dari
berbagai suku dan agama tetapi hidup berdampingan. Maka pendidikan multikultural yang
berbasis kearifan lokal harus diajarkan kepada siswa dengan pembelajaran terintegrasi dalam
setiap mata pelajaran. Atau di sisi lain hal-hal yang dipertimbangkan supaya dilakukan
dengan memasukkan nilai kearifan lokal untuk mempelajari konten lokal dan menjadi
diterapkan di lingkungan belajar.
Kata kunci: Multikultural, school culture, dan Struktur Sosial.
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DETERMINAN KEUNGGULAN KOMPETITIF DAN IMPLIKASINYA PADA KINERJA
ORGANISASI
Agus, S.P., M.Si.
Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon
Email: aguspurwan0725@gmail.com
Abstrak
Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh orientasi pasar dan inovasi terhadap keunggulan
kompetitif dan implikasinya pada kinerja organisasi sekolah-sekolah di lingkungan Yayasan
Nurussyamsi Depok. Penelitian menggunakan metode survai dengan populasi seluruh
karyawan pada sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan Nurussyamsi Depok
berjumlah 126 orang dan jumlah sampel sebanyak 100 orang. Analisis data untuk pembuktian
hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis jalur. Penelitian ini dapat menunjukkan
pengaruh orientasi pasar dan inovasi terhadap kinerja organisasi, baik secara langsung
maupun tidak langsung melalui keunggulan kompetitif. Penelitian mendapatkan kesimpulan
sebagai berikut. Pertama, orientasi pasar dan inovasi secara langsung berpengaruh positif dan
signifikan terhadap keunggulan kompetitif. Kedua, keunggulan kompetitif secara langsung
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Ketiga, orientasi pasar dan
inovasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi baik langsung maupun
tidak langsung melalui keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, penelitian
merekomendasikan agar yayasan sebagai penyelenggara sekolah swasta selalu berupaya
meningkatkan keunggulan kompetitif melalui peningkatan orientasi pasar dan inovasi untuk
membangun kinerja organisasi yang tinggi.
Kata Kunci: Orientasi Pasar; Inovasi; Keunggulan Kompetitif; Kinerja Organisasi
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Ayun Maduwinarti
Administrasi Niaga, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: ayunmaduwinarti@untag-sby.ac..id
Sri Andayani
Administrasi Niaga, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: sri@untag-sby.ac.id
Abstrak
Virus corona yang tengah merebak di beberapa Negara termasuk Indonesia sangat
berdampak terhadap kehidupan sosial dan Ekonomi, hal itu dikarenakan dampak dari virus
tersebut bisa menyebabkan kematian, dan ini sudah ditemukan di beberapa wilayah
Propinsi di Indonesia. Dampak virus ini sangat berpengaruh terhadap Perekonomian nasional
termasuk terhadap keberadaan Usaha Mikro Kecil (UMK). Demikian juga yang terjadi pada
UMK yang sudah menjadi Mitra LPPM Untag Surabaya. UMK yang menjadi Mitra LPPM
diantaranya ada yang berusaha di bidang kerajinan batik, handycraft, makanan dan minuman
dan lain-lainnya. UMK yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah : 1. UMK Batik
Teyeng, 2. UMK Kartini Bordi, 3.UMK Kanta Craft, 4. UMK ESM Collection, 5. UMK Cassava,
6. UMK Nikmat. Judul penelitian ini adalah
Dampak Virus Covid-19 Terhadap
Perkembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) Mitra Lppm Untag Surabaya. Permasalahan dalam
penelitian : Bagaimana dampak Covid-19 terhadap Kegiatan Usaha (UMK) Mitra LPPM Untag
Surabaya dan bagaimana para UMK ini mengatasi masalahnya. Tujuan penelitian : 1. Untuk
mengetahui bagaimana kondisi Covid-19 berdampak pada kegiatan Usaha UMK Mitra
LPPM Untag Surabaya. 2. Bagaimana UMK Mitra LPPM Untag Surabaya ini dalam mengatasi
masalahnya. Luaran Penelitian :1. Laporan Penelitian yang dapat dijadikan masukan bagi
UMK Mitra LPPM dalam menjalankan Usahanya, 2. Jurnal Ilmiah ber ISSN atau Jurnal
terakreditasi/SINTA. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Diskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 dampaknya luar biasa bagi
perkembangan UMK mitra LPPM yang diteliti yaitu: 1. Penjualan untuk produk handycraft
rata-rata mengalami penurunan sampai dengan 90%. Sedangkan untuk UMK produk
makanan penurunan mencapai 70%. 2. Semua UMK memaksimalkan penjualan online
dengan menggunakan media sosial seperti FB, Instagram, WhatsApp. Solusi yang dilakukan
sebagian besar UMK mitra LPPM mengalihkan usaha mereka dengan usaha membuat
masker, makanan dan menerima order di luar usaha biasanya.
Kata kunci: Covid-19, Usaha Mikro, Usaha Kecil
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Abstrak
TNI mempunyai tanggung jawab menegakkan kedaulatan negara, mempertahan
kankeutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan
negara yang selalu berpegang teguh pada Undang undang dasar 1945 termasuk undang
undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi Manusia. Faktanya prajurit terkadang
tergelincir dari pedoman sehingga mengakibatkan rakyat mengalami dampak yang
merugikan dan tak jarang negara juga mengalami kerugian yang tidak sedikit karena adanya
agresi yang dilakukan oleh para prajurit TNI. Tujuan penelitian menganalisa jiwa korsa
seorang prajurit dan kecemasan dengan agresivitas. Harapannya ditemukan solusi yang
solutif untuk mencegah terjadinya agresivitas yang tidak pada tempatnya. Subyek penelitian
ini adalah prajurit Korem 084/Bhaskara Jaya Surabaya Jln. Ahmad Yani 01 Surabaya. Teknik
analisis menggunakan Analisa regresi. Subyek penelitian sebanyak 130, namun yang dapat
dianalisis sebanyak 92 prajurit TNI AD. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan
yang positif dan signifikan antara jiwa korsa, kecemasan dengan agresivitas prajurit TNI AD
dengan nilai F=9,720 dengan nilai signifikansi 0,000. Hasil penelitian selanjutnya
menunjukkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara jiwa korsa dengan agresivitas
pada prajurit di lingkungan TNI AD dengan nilai koefisien korelasi sebesar t = 2.813 dengan
p = 0.006 (p<0.05). Terdapat hubungan positif dan siginifikan antara kecemasan dengan
agresivitas pada prajurit di lingkungan TNI AD dengan nilai koefisien korelasi sebesar 2.994
dengan p = 0.004 (p<0.05). Penelitian ini dapat dijadikan wawasan dan pemikiran selanjutnya
untuk menciptakan intervensi guna mencegah agresivitas prajurit TNI AD yang tidak pada
tempatnya
Kata Kunci: Agresivitas, Jiwa Korsa dan Kecemasan
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ANALISIS PEMAKAIAN DAN UPAYA PENCAPAIAN EFISIENSI ENERGI DI
GEDUNG PERKANTORAN SURABAYA
Niken Adriaty Basyarach
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Surel: nikenbasyarach@untag-sby.ac.id
Ayusta Lukita Wardani
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Abstrak
Penggunaan energi listrik di lingkungan gedung perkantoran di kodikmar surabaya
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Konsumsi terbesar di gedung perkantoran
kodikmar yaitu untuk sistem penerangan dan sistem pengkondisian udara. Hal ini maka
diupayakan peningkatan efisiensi energi. Salah satu metode untuk mengefisiensi pemakaian
energi yaitu audit energi dengan menghitung tingkat intensitas konsumsi energi (IKE) pada
suatu gedung. Berdasarkan Audit Energi awal pada empat gedung di Kodikmar Surabaya
yaitu Gedung Pusdik Art No. Panel 33 Sebesar 194 kwh/m², Gedung Mako Kodikmar No.
Panel 37 Sebesar 236 Kwh/m², Gedung Mako Kodikmar No. Panel 38 sebesar 424Kwh/m²,
dan Gedung Mako Kodikmar No. Panel 39 sebesar 445Kwh/m². Dari keempat gedung
tersebut nilai IKE lebih besar dari standar yang digunakan dan termasuk kategori boros.
Setelah dilakukan penggantian sistem penerangan ke jenis lampu Light Emitting Diode (LED)
dan melakukan pengurangan jam pemakaian pada sistem pengkondisian udara maka
didapat hasil pada empat gedung di Kodikmar Surabaya yaitu Gedung Pusdik Art No. Panel
33 Sebesar 162 Kwh/m², Gedung Mako Kodikmar No. Panel 37 Sebesar 209 Kwh/m², Gedung
Mako Kodikmar No. Panel 38 sebesar 216 Kwh/m², dan Gedung Mako Kodikmar No. Panel
39 sebesar 209 Kwh/m². Intensitas Konsumsi Energi (IKE) dari keempat gedung tersebut
tergolong efisien karena masih dibawah standart ASEAN-USAID yaitu sebesar 240 kWh/m².
Kata Kunci: Analisis Pemakaian, Audit Energi, Energi Listrik, IKE.
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Abstrak
Sistem interkoneksi kelistrikan disetiap daerah bertujuan untuk memperkokoh dan
menagung beban secara bersama-sama saat terjadi penambahan beban. Pada penelitian ini
menganalisis PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu) terhabung dalam sistem sulselrabar
yang memiliki 44 bus interkoneksi 150kV. PLTB masuk dalam sistem dapat mengakibatkan
penetrasi pada sistem yang telah existing. Oleh karena itu effect dari PLTB dalam sistem dapat
mengganggu Stabilitas Transien dan steady state. Paper ini bertujuan untuk menganalisis
keadaan transien stabilitas sistem yang terkoneksi dengan masuknya wind turbin Jeniponto
dan Sidrap dikawasan sulselrabar dalam sistem interkoneksi. Simulasi pertama melihat
respon saat PLTB jeniponto masuk dalam sistem sulselrabar pengaruhnya terhadap Stabilitas
Transien dan steady state. Kedua PLTB sidrap masuk dalam sistem diamati sistem kestabilan
transi dan steady state. Ketiga dua wind turbin masuk bersama dan diamati sistem
kestabilannya saat diberi gangguan berupa perubahan beban. Dari hasil simulasi yang
dilakaukan sistem sulseltrabar saat terjadi penetrasi masuknnya PLTB jeniponto dan sidrap
mengalami osilasi dalam kondisi transient dalam waktu beberapa detik kemudian menuju
stabil (steady state)
Kata Kunci: Analysis Stabilitas Transien, PLTB, Sistem Sulselrabar, Interkoneksi system
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RANCANG BANGUN MOBIL LISTRIK UNTUK UMKM (FOOD TRUCK) DENGAN
DAYA 3 KW DESAIN ETALASE DAN KINERJA MESIN
W. Djoko Yudisworo
Prodi Teknik mesin Untag Cirebon
Surel: djokoyudisworo@gmail.com
Abstrak
Keterbatasan sumber energy terutama sumber energy fosil ( minyak dan gas)telah membuat
beberapa Negara krisis energy, Menurut Chief Executive Officer dari British Petroleum,Tony
Hayward,.oleh sebab itu dunia otomotif di seluruh dunia saat ini berlomba lomba untuk
membuat produk otomotif yang hemat bahan bakar atau menggunakan bahan bakar alternative
selain minyak bumi, keadaan seperti ini membuat semua produsen otomotif harus kembali ke
titik nol, dalam pengembangan teknologinya, keadaan ini sangat ideal bagi bangsa Indonesia
untuk terjun dalam pengembangan teknologi terbaru yang hemat bahan bakar atau ramah
lingkungan, berdasarkan hal tersebut perlu dipetimbangkan alternatife Desain dan Rancang
bangun Mobil Listik untuk Keperluan Pelaku usaha khususnya di bidang UMKM, dengan
Panjang 2850 mm,Lebar 1500 mm,Tinggi 1420 mm, dan Mesin Penggerak BLDC,Daya 3000
kw,Putaran maksimum,3000 Rpm, kecepatan 35-40 Km/jam ,jarak tempuh 5-7 Km
Kata Kunci: Mobil Listrik,UMKM,ramah lingkungan
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Abstrak
Gas amoniak yang diproduksi oleh feses dan urine unggas dapat mengkontaminasi
lingkungan. Penggunaan fitobiotik (campuran rempah) yang mengandung tannin dan
saponin sebagai strategi menurunkan emisi gas dalam kandang. Penelitian bertujuan
untuk mengevaluasi emisi gas amoniak dan kadar air feses ayam broiler yang diberi
fitobiotik. Penelitian telah dilakukan secara eksperimental menggunakan rancangan acak
lengkap dengan 4 perlakuan fitobiotik 0, 30, 60, dan 90% dalam air minum ayam broiler
umur 25-40 hari dan diulang 5 kali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian
fitobiotik menghasilkan rataan emisi gas amoniak lebih kecil dibandingkan emisi gas
amoniak pada kandang broiler tanpa pemberian fitobiotik. Pemberian 90% fitobiotik pada
ayam broiler menghasilkan emisi gas amoniak signifikan (P<0.05) lebih kecil
dibandingkan pemberian 30% fitobiotik. Namun pemberian 60% fitobiotik pada ayam
menghasilkan emisi gas amoniak tidak berbeda signifikan (P>0.05) dibandingkan
pemberian 90% fitobiotik. Hasil analisis kadar air feses diperoleh bahwa pemberian
fitobiotik menghasilkan kadar air feses lebih rendah dibandingkan kadar air feses ayam
yang tidak diberi fitobiotik. Ayam yang diberi 90% fitobiotik menghasilkan kadar air feses
signifikan (P<0.05) lebih rendah dibandingkan pemberian 30% fitobiotik pada ayam
broiler. Namun pemberian 60% fitobiotik menghasilkan kadar air feses tidak berbeda
signifikan (P>0.05) dengan pemberian 90% fitobiotik pada ayam broiler. Hasil penelitian
ini dapat disimpulkan bahwa pemberian fitobiotik dapat mempengaruhi kadar gas
amoniak dalam lingkungan kandang ayam broiler. Semakin banyak pemberian fitobiotik
pada ayam broiler periode finisher, maka emisi gas amoniak dalam kandang makin
rendah. Pemberian 90% fitobiotik dapat menurunkan 31.91% kadar gas amoniak dan
68,21% kadar air feses.
Kata kunci: Ayam broiler, finisher, fitobiotik, gas amoniak, kadar air feses.
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Abstrak
Pandemi covid 19 yang melanda dunia menyebabkan perubahan di segala bidang tatanan
kehidupan masyarakat. Perubahan yang dirasakan, salah satunya dalam dunia kerja, yang
menyebabkan perubahan tatanan dan aturan di bidang manajemen sumber daya manusia.
Penelitian ini bertujuan untuk membuat model Work live balance (WLB) dan flexible work
karyawan di era covid 19. penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan
bantuan pengisian kuesioner dan wawancara. Nara sumber adalah pegawai yang berada di
Indonesia untuk segala sektor. Penelitian ini menggunakan data primer sebanyak 200 orang,
dari berbagai perusahaan di seluruh Indonesia dengan random sampling.Hasil dar penelitian
ini adalah laki-laki dan perempuan dalam membagi waktu memiliki pola yang berbeda.
Perempuan semakin bertambah usia maka akan semakin dapat membagi waktu antara
bekerja dan kehidupan sosialnya. Laki-laki memiliki grafik yang lebih dinamis. Beberapa jenis
pekerjaan dan beberapa jabatan dapat melakukan pengaturan waktu dari rumah, tetapi ada
jenis pekerjaan yang harus dilakukan bertemu secara langsung.
Kata Kunci: Covid 19; flexible work; new normal; Work life balance (WLB)
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Abstract
The New Normal era leaves a lot of homework for both the government and society. New
normal means improving the quality of life and strengthening the body's immune capacity
through the consumption of healthy foods and various recommendations that have been
formulated in government policies. This new era for the head of household (KRT) for poor
women is too heavy. The problem in this research is that access to providing food is limited
due to insufficient skills and education as well as poverty. The results showed that the
resilience of poor women's household heads was hindered by the legal identity they did not
have after divorcing from their husbands. A legal identity that will provide a foundation for
women to access closed opportunities, because poor women do not understand legal identity
is a prerequisite for accessing assistance in poverty alleviation programs. Fortunately, these
poor women head of households have excellent resilience to maintain food security for their
families. Their resilience is currently heavier than the monetary crisis in 1989-1999, because at
this time they have to compete with others who are more knowledgeable in information
technology. The aim is to describe and analyze the capacity of poor women KRT in
strengthening food security in the new normal period. The focus of this research is in the city
of Surakarta because the KRT of poor women in this city is a woman who has tenacity who
has the ability to experience several disasters that have occurred in this city several years ago.
Recommendations from the results of this study are aimed at the city government of Surakarta
to develop a different affirmative strategy to strengthen family food security, especially for
poor female household heads.
Keywords: women, poor, resilient, pandemic, covid-19, new normal, security, food.
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PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA PLUNTURAN DALAM MENINGKATKAN
EKONOMI KREATIF
Anggraeny Puspaningtyas
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Surel: anggraenypuspa@untag-sby.ac.id
Abstrak
Ekonomi kreatif merupakan aktivitas ekonomi yang berfokus pada eksplorasi ide-ide kreatif
yang memiliki nilai jual tinggi. Di Provinsi Jawa Timur sendiri ekonomi kreatif dibagi menjadi
beberapa sub sektor, seperti aplikasi dan permainan; arsitektur; desain interior; desain
komunikasi visual; desain produk; fashion; film, animasi, dan video; fotografi; kuliner; musik;
penerbitan; periklanan; seni kriya; seni pertunjukan; seni rupa; televisi dan radio. Plunturan
adalah salah satu desa yang terletak di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Desa Plunturan
dikenal dengan beragam produk kesenian disetiap dusunnya. Beberapa diantaranya Reyog
(Reyog Anak, Reyog Perempuan dan Reyog Taruna); Gajah-Gajahan; Jathilan; Ganongan;
Tledekan; Karawitan; Wayang Kulit; Coke’an; Metik Desa; Metri Desa; Metri Tandur;
Campursari; and Sego Angkruk. Masing-masing kesenian ditampilkan dalam festival desa
yang digelar setiap sebulan maupun setahun sekali. Berdasarkan hal tersebut, Desa Plunturan
sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata budaya berbasis kearifan lokal
karena dapat menarik berbagai wisatawan atau pengunjung untuk datang menyaksikan
pagelaran kesenian. Pengembangan wisata budaya Plunturan dapat membuka peluang dan
mendorong masyarakat desa untuk menciptakan kegiatan ekonomi baru. Kegiatan ekonomi
tersebut rencananya akan ditampung dalam sebuah wadah, yaitu Pasar Tledekan. Dalam
Pasar Tledekan, masyarakat Desa Plunturan dapat berjualan pernak-pernik kesenian, baju,
kuliner khas Desa Plunturan atau Ponorogo, dan lain sebagainya. Selain itu, adanya wisata
budaya Plunturan juga akan berpengaruh pada perkembangan UMKM Curug Gentong di
Desa Plunturan yang sebelumnya sempat tidak terkelola dengan baik.
Kata kunci: Wisata, budaya, ekonomi kreatif, Plunturan
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Abstrak
Desa Plunturan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo merupakan wilayah yang
memiliki berbagai produk budaya salah satunya yang mendunia adalah Reyog. Reyog
Ponorogo sudah di pentaskan di berbagai negara seperti : Thailand, Jerman, Belanda,
Amerika Serikat, Korea Selatan dan lain-lain. Selain tampil di berbagai negara aktivitas
kesenian masyarakat Desa Plunturan diwujudkan dalam bentuk gebyar reyog pada
tanggal 11 dan 25 setiap bulan dan gebyar budaya setiap bulan per tahun. Dari kegiatan
ini muncul ikon Plunturan Desa Wisata Budaya. Beberapa permasalahnnya yang
dihadapi oleh mitra untuk menyongsong kunjungan wisatawan dan adalah: (1). Infra
struktur yang kurang layak untuk menjadi desa wisata budaya. Utamanya sarana
hospitality (home stay) dengan sanitasi standar, (2). Tingkat pendidikan yang masih
rendah, (3). Kurang pengetahuan masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat sebagai
kesiapan masyarakat dalam menerima wistawan sebagai desa wisata budaya. Solusi yang
ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah dengan
“Peningkatan kesadaran dan kesiapan masyarakat desa Plunturan dalam menyongsong
para wisatawan”, diantaranya dengan kegiatan: (1). Penyuluhan tentang “Kesadaran
masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat (PHBS), (2). Penyuluhan Kesiapan
masyarakat dari sisi kebersihan lingkungan, sebagai bentuk peran masyarakat menuju
desa wisata budaya, (3). Dibangunnya infrastruktur sanitasi standar (closed duduk) pada
percontohan home stay/penginapan untuk tamu wisatawan.
Kata kunci: Wisata budaya, sanitasi standar, home stay
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Abstrak
Pengabdian pada masyarakat ini merupakan pelaksanaan tahun kedua setelah sebelumnya
mengembangkan desain tempat usaha, pada tahun ini dilakukan upaya untuk meningkatkan
kembali omset yang semakin menurun lagi akibat adanya pandemi Covid-19. Salah satu
upaya yang dilakukan yaitu membuat desain ulang kemasan produk dengan tampilan yang
lebih sederhana dan menarik. Selain itu juga mengembangkan desain logo yang sudah
melekat pada pelanggan. Desain kemasan baru tidak serta merta menggantikan semua
kemasan yang sudah ada, tetapi akan menjadi pendukung untuk lebih meningkatkan jumlah
pelanggan. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini berupa metode
perancangan dengan re-desain kemasan produk sehingga memiliki tampilan yang lebih
menarik tanpa merubah identitas kemasan yang berwarna hijau dan memiliki logo
bergambar koki berkumis. Luaran yang dihasilkan dari pengabdian pada masyarakat ini
berupa karya desain baik dari desain kemasan maupun desain logo yang akan didaftarkan
pada Hak Kekayaan Intelektual berupa hak cipta. Sebagai pelaku usaha kecil diperlukan
strategi yang tepat untuk dapat meningkatkan penjualan, salah satunya melalui desain
kemasan yang menjadi sarana promosi. Dengan desain kemasan baru yang lebih menarik
diharapkan dapat meningkatkan kembali omset yang turun serta dapat lebih memperluas
jangkauan pelanggan.
Kata kunci: re-desain; promosi; usaha kecil
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PENGEMBANGAN PROFIL BISNIS UMKM MELALUI DESAIN PRODUK DAN
TEKNOLOGI PRODUKSI UMKM UNTUK MEWUJUDKAN DESA WISATA BUDAYA DI
DESA PLUNTURAN, KABUPATEN PONOROGO
Laily Endah Fatmawati
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: lailyendah@untag-sby.ac.id
Abstrak
UMKM di berbagai negara termasuk negara-negara ASEAN, telah benar-benar menjadi pilar
yang tangguh dalam pembangunan ekonomi nasionalnya. Di AS, juga di negara-negara industri
maju lainnya yang tergabung dalam OECD seperti Jepang, Jerman, Perancis dan Kanada, UMKM
merupakan motor penting dari pertumbuhan ekonomi dan progres teknologi (Thornburg, 1993).
Usaha mikro tergolong jenis usaha marginal, ditandai dengan penggunaan teknologi yang relatif
sederhana, tingkat modal dan akses terhadap kredit yang rendah, serta cenderung berorientasi
pada pasar lokal. Sektor pariwisata mampu berkontribusi dengan memberikan devisa negara
bagi pendapatan nasional, hanya dengan menjual keindahan alam atau keanekaragaman budaya
kepada para wisatawan tanpa mengambil sesuatu dari alam. Adanya pariwisata juga akan
menumbuhkan usaha-usaha ekonomi yang saling merangkai dan menunjang kegiatannya
sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Desa Plunturan merupakan desa yang
terletak di wilayah kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Desa Plunturan sendiri
mempunyai potensi lokal yang dapat dikembangkan dari potensi budaya dan potensi alamnya.
Pencapaian tujuan Desa Plunturan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo sebagai Desa
Wisata Budaya ini tidak lepas dari peran masing-masing peran masyarakat desa, dimana selain
sebagai pelaku budaya yakni dalam hal pengembangan UMKM. Maka dari itu, kegiatan
pengabdian ini adalah melakukan pengembangan profil bisnis dengan menginisiasi organisasi
perangkat desa dalam pengembangan desain produk serta teknologi produksi UMKM Desa
Plunturan, Kabupaten Ponorogo sehingga didapatkan hasil dimana adanya perbaikan di profil
bisnis serta pengembangan dari segi produksi sangat berpengaruh dalam upaya kemajuan
UMKM Desa.
Kata kunci: Desa Plunturan, Ponorogo, UMKM, wisata budaya
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USAHA RUMAH TANGGA PETERNAKAN KAMBING DI DUSUN SUKOREJO, DESA
TUGU, KECAMATAN SENDANG, KABUPATEN TULUNG AGUNG, PROVINSI JAWA
TIMUR
Mohammad Suyanto
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: suyanto@untag-sby.ac.id
Muslimin Abdulrahim
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: muslimin@untag-sby.ac.id
Abstrak
Secara geografis Desa Dusun Sukorejo berada di Desa Tugu. Kecamatan Sendang, Kabupaten
Tulung Agung berada dilereng Gunung Wilis. Potensi yang dimiliki oleh desa Tugu sesuai
dengan kedudukan geografisnya adalah sebagai kampung pertanian, perkebunan dan
penghasilan sampingan beternak Sapi dan Kambing yang memanfaatkan sumber alam
lingkungan yang juga dekat hutan milik Perum Perhutani. Potensi ekonomi di disektor
perternakan kambing dan sapi sangat memungkinkan untuk dikembangkan karena
berlimpahnya sumber pakan alam yang tersedia terutama di musim hujan.mPenghasilan
sampingan mayoritas warga adalah beternak Kambing dan Sapi, salah satunya Bapak
Hartono. Namun usaha rumah tangga ini dalam menjalankan usahanya masih tradisional
sebagaimana layaknya yang dilakukan oleh masyarakat desa lainya, sehingga capaian
kapasitas ternak yang dipelihara sangat terbatas yaitu antara 5 – 10 ekor karena keterbatasan
waktu dan tenaga untuk penyediaan pakan, hal ini disebabkan karena dalam pengadaan
pakan masih secara konvensional yaitu dengan mencari pakan ternak dengan cara memotong
rumput atau hijauan daun setiap hari ke perkebunan dan lingkungannya. Dimusim kemarau
mengalami kesulitan mencari rumput maupun hijauan daun, sedangkan dimusim hujan dan
panen raya sebenarnya banyak bahan pakan yang bisa diolah dengan fermentasi dan
disimpan untuk persediaan pakan dimusim kemarau antara lain: Jerami, janggel jagung, kulit
kacang, hijauan kering, pohon kedelai dan sebagainya. Berdasarkan hasil survei dan
penjelasan dari mitra kepada pengabdi diperoleh informasi bahwa limbah hasil pertanian,
yang berupa Jerami, janggel jagung, kulit kacang, hijauan kering, pohon kedelai dsb, cukup
berlimpah dan hanya digunakan sebagai kayu bakar atau dibuang, hal ini disebabkan karena
kurangnya pengetahuan tentang sumber pakan ternak dan cara/teknologi untuk
mengolahnya. Beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu: 1) Manajemen pengelolaan usaha
masih secara konvensional, 2) Belum memiiki alat atau mesin pengolahan pakan ternak. Dari
kondisi tersebut kami menawarkan solusi yaitu pengadaan Teknologi Tepat Guna (TTG)
mesin pengolahan pakan ternak yaitu mesin Perajang Rumput, serta pelatihan manajemen
pengelolaan usaha yang profesional. Sementara ini dengan cara konvensional rata2
masyarakat hanya mampu memelihara 5 ekor sehingga tidak bisa mendukung ekonomi
keluarga, sedangkan prediksi dengan bantuan mesin pengolahan pakan maka diharapkan
masyarakat akan mampu memelihara kambing minimal 30 – 150 ekor, hal ini dapat dilakukan
karena peternak dengan adanya mesin pengolahan pakan tidak perlu setiap hari mencari
rumput atau hijauan daun, sedangkan kelebihan bahan pakan saat musim panen raya dapat
diolah dan ditimbun untuk kebutuhan dimusim kemarau dan peternak tidak perlu setiap hari
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mencari pakan ternaknya untuk kebutuhan hari itu juga. Sedangkan peluang pasar untuk
kambing masih sangat terbuka, yaitu untuk konsumsi masak setiap hari, aqiqoh, hari raya
qurban, untuk pemenuhan kebutuhan tersebut masih jauh dari kebutuhan, sedangkan dari
sisi produksi belum ada industri peternakan kambing dalam sekala besar, sehingga hal ini
merupakan peluang yang sangat besar untuk dikembangkan.
Kata kunci: Pakan buatan, Mesin perajang rumput, kambing
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PEMANFAATAN BAHAN BAKU KEARIFAN LOKAL SEBAGAI SARANA
MEMPERKENALKAN DESA BUDAYA SUNGAI BAWANG
THE UTILIZATION OF LOCAL RAW MATERIALS AS TOOLS TO INTRODUCE
CULTURAL VILLAGE DESA BAWANG
Rina Masithoh
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Surel: rinamasithoh@gmail.com
Catur Kumala Dewi, Sunarto, Titin Ruliana
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Abstract
Sungai Bawang Cultural Village is a cultural village as well as a definitive village established by the
government of Kutai Kertanegara as of January 14, 2008. One of the overlooked local potentials of the
Sungai Bawang Cultural Village is rattan stem tip, rubber seeds and Dayang onions. The three raw
materials are processed into chips by the students of Faculty of Economics, Universitas 17 Agustus
1945 Samarinda in the entrepreneurship course. Therefore, the Faculty of Economics Universitas 17
Agustus 1945 Samarinda needs to introduce the local potential and provide counseling and guidance to
the people of Sungai Bawang Cultural Village regarding the correct processing method. The three local
potentials are processed into chips that can be either for personal consumption or with attractive
packaging; they can be sold to boost community income, especially housewives of Sungai Bawang
Cultural Village.
Keywords: rotan wood, rubber seed, Dayak onion, Sungai Bawang Cultural Village
Abstrak
Desa Budaya Sungai Bawang merupakan desa budaya sekaligus desa definitif yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah Kutai Kertanegara per tanggal 14 Januari 2008. Salah satu
potensi lokal yang terabaikan dari Desa Budaya Sungai Bawang adalah umbut rotan, biji karet
dan bawang Dayak. Ketiga bahan baku tersebut oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dalam mata kuliah kewirausahaan diolah menjadi
keripik dan kerupuk. Oleh karena itu maka pihak Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus
1945 Samarinda perlu memperkenalkan potensi lokal tersebut dan memberikan penyuluhan
dan pengarahan kepada masyarakat Desa Budaya Sungai Bawang tentang cara pengolahan
yang benar. Ketiga potensi lokal tersebut diolah menjadi keripik yang dapat dikonsumsi
sendiri bahkan dengan kemasan yang menarik maka dapat dijual sebagai pendapatan
masyarakat khususnya ibu rumah tangga Desa Budaya Sungai Bawang.
Kata kunci: umbut rotan, biji karet, bawang Dayak, Desa Budaya Sungai Bawang

62

PKM SAMBEL PECEL “MBAK TI” DI KOTA KEDIRI
Sri Andayani
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: sri@untag-sby.ac.id
Nekky Rahmiyati
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: nekky@untag-sby.ac.id
Abstrak
Analisis Situasi Kota Kediri yang terkenal dengan pecelnya, yang merupakan makanan
tradisional yang terdiri atas sayur direbus ditambah sambel pecel.. Di Kelurahan betet
terdapat UKM sambel pecel “mbak Ti” yang di dimiliki oleh Bpk Budi Handayani dengan
jumlah karyawan 5 orang. Proses produksi sambel pecel “mbak Ti” berbeda dengan yang
lain, biasanya sambel pecel yang bahan bakunya kacang tanah dan gula merah, maka kacang
tanahnya digoreng terlebih dulu tetapi sambel pecel mbak Ti kacang tanahnya di sangria dan
oven selama 1 jam hal inilah yang menyebabkan kacang lebih gurih dan tidak hitam. Hal
inilah yang membedakan sambel pecel “mbak Ti” dengan yang lain. Permasalahan yang
dihadapi adalah tidak memiliki mesin sangrai yang memadai, hanya menggunakan mesin
oven yang dimiliki berkapasitas 5 kg dan membutuhkan waktu 1 jam per proses produksi
sehingga dalam 1 hari produksi hanya mampu mengolah 25 kg kacang tanah. Permintaan
akan produk sambel pecel “mbak Ti” sangat potensial, tetapi karena keterbatasan mesin
produksi, maka tidak dapat memenuhi permintaan. Hal inilah yang menjadi kendala
produksi sambel pecel “ mbak Ti”. Dalam hal manajemen usaha masih perlu adanya
pelatihan dan pendampingan Manajemen usaha.Justifikasi pengusul dan solusi yang
ditawarkan dan disepakati bersama kegiatan ini melakukan penerapan ipteks untuk
pengembangan sambel pecel mbak Ti dengan cara : 1.Pengadaan mesin sangrai kacang, maka
produksi sambel pecel Mbak Ti akan dapat lebih efisien baik dari segi waktu maupun biaya.
Dengan bertambahnya kapasitas mesin sangrai maka proses penggilingannya akan lebih
memadai. 2. Pengadaan vacum sealer untuk pengemasan akan lebih tepat, sehingga kualitas
bumbu pecel akan terjamin.3.Untuk mengatasi masalah peningkatan ketrampilan
penggunaan alat, pengusul bersama Mitra sepakat mengadakan pelatihan ketrampilan
menggunakan alat dengan metode Learning By Doing. Untuk mengatasi kelemahan
pengelolaan usaha, pengusul mengadakan Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Usaha,
dan Pembukuan Target dan Luaran : 1.Tersedianya alat sangrai kacang tanah yang
berkapasitas lebih besar 2.tersedianya alat vakum sealer 3.Meningkatnya kemampuan teknis
dan hasil produksi melalui pelatihan penggunaan alat&pemeliharaanya 4.Meningkatnya
kemampuan pengelolaan usaha dan strategi pemasaran, adanya pembukuan yang tertip
secara adminirtasi dan pencatatan kegiatan usaha secara teratur.5. Proseding dan artikel di
seminar Nasional hasil Pengabdian Masyarakat. Hasil dan pembahasan : Jumlah produksi
dan penjualan Meningkat 30% Pemasarannya semakin meluas dan Kemampuan Manajemen
Usaha meningkat.
Kata kunci: Introdusir TTG , Sambel Pecel “Mbak Ti”, PKM
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PENDAMPINGAN BUMDES DAN POKDARWIS UNTUK MAMPU MENJADI DAYA
DUKUNG TERWUJUDNYA INDUSTRI KREATIF DI DESA PLUNTURAN,
KECAMATAN PULUNG, KABUPATEN PONOROGO
Widiyatmo Ekoputro
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: widiyatmo@untag-sby.ac.id
Mulyanto Nugroho
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: nugcak@gmail.com
Abstrak
Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) adalah dua hal
yang berbeda satu dengan lainnya. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) adalah bentuk usaha
yang dilakukan oleh masyarakat yang dikelola secara profesional yang berasal dari dan
untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Sedangkan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
sebuah usaha sadar dari kelompok masyarakat secara kolektif tentang bagaimana melihat
peluang, mengelola dan memelihara potensi objek wisata di desanya sehingga menjadi daya
dukung terwujudnya Industri kreatif. Masyarakat Indonesia mungkin sudah sangat familiar
dengan kata kreatif yang sangat erat berhubungan dengan kreasi atau kreatifitas dan
ujungnya adalah bagaimana memunculkan industri kreatif di wilayah tersebut. Industri
kreatif saat ini dipandang semakin penting dalam mendukung perkembangan
perekonomian Indonesia, berbagai pihak berpendapat bahwa "kreativitas manusia adalah
sumber daya ekonomi utama" dan bahwa “industri abad kedua puluh satu akan tergantung
pada produksi pengetahuan melalui kreativitas dan inovasi. Pada saat ini, Indonesia banyak
memiliki UKM yang dikelola oleh Bumdes maupun Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata)
yang bergerak disektor usaha kreatif. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi,
produksi dan distribusi produk yang dibuat dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal
dari desain awal sampai dengan proses penyelesaian produknya, antara lain meliputi barang
dan jasa, misalnya produk makanan olahan yang diambil dari sumber alam (SDA) yang ada
di wilayah tersebut, selanjutnya produk jasa pemasaran yang bersumber dari peningkatan
kapasitas Sumber Daya Manusianya (SDM) dan lain sebagainya. Desa Plunturan, kecamatan
Pulung, Kabupaten Ponorogo sebagai lokasi pengabdian yang dipimpin oleh Dwi Bintoro,ST
sebagai kepala desanya, menginginkan adanya usaha- usaha bersama dalam segala hal
terutama upaya menggerakan semua potensi secara optimal agar perekonomian desanya
dapat meningkat yang berharap hasilnya akan berbanding lurus dengan kesejahteraan
masyarakatnya. Metode pelaksanaan pengabdian ini adalah metode belajar dan bekerja
(learning by doing) serta menggunakan metode partisipatif aktif dari para pelaku kegiatan
sehingga dapat langsung meng-implementasikannya kepada masyarakat.
Kata kunci: Bumdes, Pokdarwis, Industri kreatif
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Abstrak
Pertumbuhan budaya adalah salah satu alasan beragamnya istilah yang muncul dalam
literatur dan pernyataan kebijakan dalam beberapa tahun terakhir. Wisata budaya, wisata
cagar budaya, wisata seni, wisata etnik, dan sejumlah istilah lain tampaknya hampir dapat
dipertukarkan dalam penggunaannya. Wisata budaya hanyalah satu segmen pasar lagi yang
memanfaatkan infrastruktur industri pariwisata. Permasalahan yang dihadapi masyarakat
Desa Plunturan Kecamatan Pulun Kabupaten Ponorogo adalah lamanya proses pementasan
sehingga menimbulkan biaya produksi tinggi dan berpengaruh terhadap harga yang mahal.
Permasalahan ini dapat dilihat sebagai berikut : 1). Rendahnya promosi berbagai destinasi
wisata dan pengelolaan yang tidak optimal diluar Ponorogo. 2). Sampai saat ini sebagian besar
perbankan di Indonesia belum memahami potensi industri kreatif karena konsep perbankan
yang mengikuti permintaan pasar. 3). Industri kreatif belum sepenuhnya terlindungi secara
hukum. 4). Pemberitaan media yang berlebihan soal negeri barbar dan suka pada kekerasan.
Pengusul Program Pengabdian Masyarakat Hibah PT bersama mitra sepakat mengangkat
justifikasi dan solusi yang disepakati bersama untuk mengatasi permasalahan dengan
berbagai cara diantaranya : A).Melakukan pelatihan-pelatihan bagi seluruh komponen desa,
termasuk pemerintah desa tentang manajemen pariwisata, bagaimana mengelola tempat
wisata, manajemen tamu/pengunjung, beserta inovasi-inovasi yang perlu dikembangkan
mengingat sebagaimana sektor lainnya sektor pariwisata pun mengalami fluktuasi dan bisa
mengalami “kejenuhan”. B). Menggunakan segala media untuk memperkenalkan dan
mempublikasikan potensi wisata di desa baik media konvensional maupun non konvensional,
seperti media internet. Internet kini menjadi sarana publikasi yang sangat efektif yang bisa
menjangkau seluruh belahan bumi. Pengusul dan Mitra berkeyakinan bahwa tempat wisata
yang lokasinya terpencil pun bisa diketahui oleh orang di belahan dunia lain pun berkat
teknologi internet Berdasarkan Justifikasi dan solusi yang ditawarkan pengusul dan
kesepakatan Mitra maka target dari kegiatan Pengabdian Masyarakat Hibah PT ini adalah
Terlaksananya penguatan Pokdarwis di Desa Plunturan sehingga organisasi ini bisa berjalan
untuk mengelola berbagai aktifitas wisata budaya di Desa Plunturan. Berjalannya kegiatan
wisata di Desa Plunturan secara kondusif dan terintegarasi; Meningkatnya kapasitas dan atau
kemampuan masyarakat dalam berbagai elemen manajemen desa wisata; Tersedianya
alternatif pendapatan ekonomi yang dinikmati oleh masyarakat lokal; Peningkatan level desa
wisata menjadi tahap berkembang; Meningkatnya pengelolaan usaha dan strategi pemasaran
mitra; Tersedianya Media Promosi berupa Brosur, dan Banner.
Kata Kunci: Dadak Merak, Kerajinan Budaya, Desa Wisata, Destinasi, Reyog
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Abstrak
Pengabdian kepada masyarakat berjudul Peningkatan Keterampilan Siswa SMK NEGERI 1
Tambakboyo Tuban dalam Pembuatan Produk Inovatif Berbahan Dasar Fiber-Reinforced
Plastic (FRP) didasari oleh perlunya pengembangan keterampilan siswa pada mitra
pengabdian kepada masyarakat disamping keterampilan yang sudah diberikan berdasarkan
kurikulum sekolah sesuai bidang keahliannya. Ditengah kondisi penanggulangan pandemi
covid 19 siswa sekolah vokasi harus mempelajari berbagai keterampilan penunjang program
keahlian secara daring maupun luring sesuai situasi dan kebijakan yang ada. Pengabdian
kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pelatihan secara daring. Adapun luaran
berkaitan dengan produk yang dihasilkan berupa kegiatan pelatihan Keterampilan Siswa
SMK Negeri 1 Tambakboyo Tuban dalam Pembuatan Produk Inovatif Berbahan Dasar FiberReinforced Plastic (FRP). Tujuan kegiatan ini, tim pengabdian kepada masyarakat PPNS ingin
meningkatkan keterampilan kerja yang dimiliki oleh lulusan SMK.Melalui sebuah pelatihan
daring. Para siswa SMK di Tuban yang merupakan peserta web seminar yang
diselenggarakan dapat meningkatkan keterampilannya dalam pembuatan berbagai produk
inovatif salah satunya dengan penggunaan bahan dasar Fiber-Reinforced Plastic (FRP). Web
Seminar atau pelatihan secara daringmemberikan teori tentang teknik kreasi pembuatan
produk berbahan dasar Fiber-Reinforced Plastic (FRP) serta kesempatan praktik langsung
bagi sekolah mitra pengabdian masyarakat. Kegiatan pelatihan berlangsung dengan baik
tidak hanya diikuti oleh siswa dari SMK N I Tambakboyo Tuban namun juga siswa dari
sekolah sekitar juga.
Kata Kunci: pelatihan, daring, keterampilan, FRP, SMK Tambakboyo
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Abstrak
Kabupaten Sidoarjo mempunyai potensi ikan hasil laut maupun tambak yang sangat besar.
Namun demikian penguasaan tata niaga ikan hasil tangkapan nelayan di daerah pantai
terutama Desa Kalanganyar kecamatan Sedati sering terjadi. Nelayan sulit meningkatkan
pendapatan karena harus segera menjual hasil budidayanya ke tempat pelelangan ikan
dengan daya tawar yang rendah. Harga ikan hidup sangat rendah, khususnya di Desa
Kalanganyar Kecamatan Sedati pada saat ikan melimpah sehingga petani mengalami
kerugian karena tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk budidaya. Di
samping itu, pengetahuan dan ketrampilan keluarga pembudidaya masih rendah terhadap
wirausaha mandiri terutama dalam meningkatkan nilai tambah produk dan penghasilan
keluarga melalui penganekaragaman pangan hasil perikanan. Karakteristik ikan yang
mudah rusak dan busuk menyebabkan petani mempunyai ketergantungan segera menjual
hasil budidayanya dalam keadaan hidup atau segar. Ketergantungan tersebut dapat
ditanggulangi dengan melakukan proses produksi pangan olahan berbahan baku ikan yang
dapat meningkatkan daya awet dan nilai tambah produk terutama ikan yang tidak laku
dijual dalam bentuk segar. Pengembangan wirausaha mandiri terutama diversifikasi pangan
olahan ikan dapat meningkatkan nilai tawar dan pendapatan keluarga petani. Dalam usaha
meningkatkan pendapatan, kendala utama yang dihadapi petani dan keluarganya dalam
melakukan wirausaha pangan olahan berbahan baku ikan adalah belum mengetahui dan
terampil dalam mengolah pangan berstandarisasi, serta melakukan bisnis pengolahan dan
pengawetan ikan dengan baik dan beragam sesuai kebutuhan pasar.Pendapatan petani
tambak dapat ditingkatkan dengan cara alih teknologi yaitu mengolah ikan menjadi produk
olahan ikan yang baik dan aman untuk dikonsumsi antara lain berupa sosis ikan, abon ikan,
krispi baby dan lain-lain . Wujud dari iptek ini adalah berupa pelatihan pengolahan ikan
serta berwirausaha secara mandiri.
Kata kunci: Petani tambak, olahan ikan, wirausaha
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PKM KELOMPOK USAHA KECIL IKAN ASAP DI KENJERAN KOTA SURABAYA
Sri Rahayuningsih
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: srirahayuningsih@untag-sby.ac.id
Dyah Rini Prihastuty
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Abstract
The purpose of this Community Service activity is to provide appropriate technology for Small
Businesses engaged in Smoked Fish. The target of this Community Service activity is 2 (two) business
owners in the Smoked Fish field in Kenjeran area. The problems faced by Smoke Fish Smokers are air
pollution arising from smoked fish production processes which greatly disturb the environment of
tourist areas, besides that business management practices have not been touched in doing business, for
example marketing the production results so that many customers come, and there is no accounting
finance so that it still mixes business money with household money. Proponents of Community Service
activities have agreed with the two partners to procure technology in production, namely the
manufacture of chimneys for fish fogging and the procurement of fish preservatives / coolers so that they
do not rot quickly. training in business management, finance and marketing strategy.
Keywords: Smoked Fish Production, TTG, and Business Management
Abstrak
Tujuan dari kegiatan PKM ini adalah memberikan Teknologi tepat guna bagi Usaha Kecil yang
bergerak di bidang Ikan Asap Sasaran dari kegiatan Pengabdian ini adalah 2 (dua) orang
pemilik usaha di bidang Ikan Asap di daerah kenjeran. Permasalahan yang dihadapi oleh
Ukm Ikan Asap adalah Polusi udara yang ditimbulkan dari proses produksi ikan asap yang
sangat mengganggu lingkungan daerah wisata, selain itu praktek manajemen usaha juga
belum di sentuh dalam melakukan usaha, misalnya memasarkan hasil produksi sehingga
banyak pelanggan datang, dan belum ada pembukuan keuangan sehingga masih
mencampurkan antara uang usaha dengan uang rumah tangga. Pengusul kegiatan PKM telah
sepakat dengan ke-dua mitra untuk melakukan pengadaan teknologi dalam produksi yaitu
pembuatan cerobong asap untuk pengasapan ikan dan pengadaan alat pengawet / pendingin
ikan supaya tidak cepat busuk disamping itu juga diberikan pelatihan di bidang produksi Ikan
asap yang enak dan higienes, serta pelatihan dibidang manajemen usaha, keuangan dan
strategi pemasaran.
Kata Kunci: Produksi Ikan Asap, TTG, dan Manajemen Usaha
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Mitigasi berkelanjutan terhadap Bencana Alam dan Non Alam

SISTEM PEMANEN AIR HUJAN SEBAGAI SOLUSI BENCANA KEKERINGAN DI
DESA KARANGAN
Elisa Sulistyorini
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
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Supardi
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: supardi@untag-sby.ac.id
Mochammad Afrizal Fari
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: mochammadafrizalfariz@gmail.com
Sarwanto
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: sarwanto.arwanto@gmail.com
Abstract
Clean water is needed in daily needs. If during the dry season there is a drought, it will be a thorny
problem in several regions in Indonesia, especially Karangan Village. Almost every year, drought hits
the people of Karangan Village. The rainwater harvesting system is a solution to the drought that often
occurs in Karangan Village, Bareng, Jombang. This activity encourages and invites the community to
create a rain harvesting system in their homes and public facilities in the village. So that when the dry
season arrives, the harvested rainwater can be used for daily needs. The long-term goal of this program
is to provide intelligence and skills to the community to be able to independently create rain harvesting
systems in their homes and in public facilities. The method used in this community service program is
to design a rainwater harvesting system design and then proceed with making appropriate technology
tool. The manufacture of appropriate technology tools that have been implemented is installed in the
Karangan Village mosque. In addition, this community service activity provides assistance in the
manufacture of a rainwater harvesting system that will be created by the Karangan Village community.
Keywords: harvester, rainwater, drought
Abstrak
Air bersih sangat dibutuhkan dalam kebutuhan sehari-hari. Jika saat musim kemarau terjadi
kekeringan maka akan menjadi masalah pelik di beberapa daerah di Indonesia, khususnya
Desa Karangan. Hampir setiap tahun kekeringan menimpa masyarakat di Desa Karangan.
Sistem pemanen air hujan merupakan wujud solusi kekeringan yang kerap terjadi di Desa
Karangan, Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Kegiatan ini menghimbau dan mengajak
masyarakat untuk membuat sistem pemanen hujan di rumah masing-masing maupun
fasilitas-fasilitas umum yang ada di desa. Sehingga ketika musim kemarau tiba, air hujan yang
telah dipanen dapat dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tujuan jangka panjang dari
program ini adalah pencerdasan dan pemberian keterampilan kepada masyarakat agar mampu
membuat sistem pemanen hujan di rumah masing-masing dan fasilitas-fasilitas umum secara
mandiri. Metode yang dipakai dalam program pengabdian pada masyarakat ini adalah
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membuat desain rancangan sistem pemanen air hujan dan kemudian dilanjutkan dengan
membuat alat teknologi tepat guna. Pembuatan alat teknologi tepat guna yang telah terlaksana
dipasang pada mushola Desa Karangan. Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini
melakikan pendampingan dalam pembuatan sistem pemanen air hujan yang akan dibuat
masyarakat Desa Karangan.
Kata Kunci: pemanen, air hujan, kekeringan
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PELATIHAN GRATITUDE JOURNAL UNTUK REMAJA DAN DEWASA AWAL YANG
MEMILIKI KECENDERUNGAN BODY DISSATISFACTION DI SMP TA’MIRIYAH DAN
RUMAH KUMBANG
Aliffia Ananta
Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: aliffia@untag-sby.ac.id
Suhadianto
Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: suhadianto@untag-sby.ac.id
Abstrak
Hasil analisis situasi menunjukkan lebih dari 50% remaja di Indonesia mengalami Body
Dissatisfaction. Body Dissatisfaction memiliki dampak negatif terhadap kondisi psikologis
penderita sehingga upaya penanganan perlu segera dilakukan. Tujuan kegiatan ini adalah
memberikan pelatihan gratitude journal pada remaja dan dewasa awal yang memiliki
kecenderungan body dissatisfaction. Peserta dalam kegiatan ini adalah siswi SMP Ta’miriyah
Surabaya dan Fasilitator Pusat Terapi Rumah Kumbang yang berjumlah 90 orang. Pemberian
pelatihan dilakukan secara online menggunakan media zoom dan dilanjutkan dengan
membuat jurnal bersyukur selama lima hari menggunakan media google form. Pemberian
pelatihan ini terbukti signifikan untuk meningkatkan kemampuan peserta tentang body
dissatisfaction dan bagaimana cara membuat jurnal kebersyukuran. Kegiatan ini juga terbukti
dapat menurunkan body dissatisfaction peserta pelatihan, meskipun tidak signifikan. Kegiatan
pelatihan serupa dengan durasi yang lebih lama sangat disarankan agar mendapatkan hasil
yang lebih maksimal.
Kata kunci: Body Dissatisfaction; Gratitude Journal; Remaja
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Implementasi Informasi Teknologi untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat

WEBSITE DESA WISATA PLUNTURAN KECAMATAN PULUNG KABUPATEN
PONOROGO
Dwi Harini Sulistyawati
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: dwiharini@untag-sby.ac.id
Abstrak
Desa Plunturan berada di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo merupakan wilayah yang
kaya dengan produk budaya dan kesenian. Produk budaya dan kesenian yang dimiliki terjaga
keberlangsungannya secara turun temurun. Terdapat beberapa kesenian antara lain kesenian
Reyog, Gajah-gajahan, Ganongan, Jathilan, Tledhekan, Karawitan dan Wayang Kulit. Tradisi
turun temurun yang terus dijaga & sampai saat ini masih terus dilakukan oleh seluruh warga
desa antara lain: Festival Selawenan, Bersih Desa, Sedekah Bumi & Tanam Pohon Tondo
Tresno. Kuliner khas Desa Plunturan antara lain: Sego Angkruk, Rujak Petis Buah Khas
Plunturan, dan Sermier (Kerupuk dari ketela). Desa Plunturan juga memproduksi berbagai
kerajinan antara lain produksi kerajinan/peralatan Reog, produksi tas, kerajinan kayu untuk
mebel & asesoris, pandai besi yang menghasilkan alat pertanian, asesoris bahan rajut &
produksi gentong curug. Masyarakat Desa Plunturan masih belum secara optimal
memanfaatkan potensi seni yang dapat dikembangkan sebagai industri kreatif. Kebudayaan
dan kesenian yang dimiliki belum banyak di ketahui oleh masyarakat luar, sehingga dirasa
perlu adanya media promosi untuk menarik wisatawan baik lokal maupun internasional agar
datang ke Desa Plunturan & melihat Pagelaran atau Gebyar Budaya yang ada di Desa
Plunturan. Promosi dilakukan secara online melalui Website. Pembuatan Website Desa
Wisata bagi Desa Plunturan diharapkan dapat mengakomodir untuk pengenalan potensi
wisata & kesenian yang ada di Desa Plunturan sehingga Desa Plunturan dapat dikenal lebih
luas oleh masyarakat.
Kata kunci: desa wisata, promosi, website
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PEMANFAATAN E-COMMERCE DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI GOFOOD DAN INVENTORY ANDROID UNTUK UMKM KAMPUNG TEMPE
SURABAYA
Hendri Soekotjo
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya
Surel: kridoekocahyono@stiesia.ac.id
Krido Eko Cahyono
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya
Abstrak
Kampung tempe adalah kelompok pelaku UMKM penghasil tempe tradisional secara turun
temurun. Kondisi ini mengakibatkan jumlah penghasil tempe semakin langka, kampung
tempe ini berlokasi pada pusat kampung tempe tenggilis kauman surabaya. Pelaku UMKM
pada kampung tempe ini dalam menjalankan usahanya mempunyai beberapa hambatan
misalnya pemasaran produk tempe masih terbatas dan belum terbentuknya toko online, serta
pengelolaan persediaan masih tradisional. Tujuan pemanfaatan teknologi e-commerce ini
untuk memfasilitasi para pelaku UMKM kampung tempe supaya mempunyai keterampilan
pada penggunaan teknologi online (e-commerce) menggunakan aplikasi Go-Food dalam
memasarkan produknya dan mengelola persediaan secara cepat, sehingga perlu dilakukan
adanya pendampingan dalam memanfaatkan teknologi e-commerce dan pengelolaan
persediaan menggunakan aplikasi berbasis android.
Kata Kunci: E-Commerce, Aplikasi Go-Food, Aplikasi Persediaan,, Kampung Tempe
Abstract
Tempe village is a group of SMEs that produce traditional tempe from generation to generation. This
condition causes the number of tempe producers to become increasingly scarce, this tempe village is
located in the center of the Tempe Tenggilis Kauman village in Surabaya. SMEs actors in this tempe
village in running their business have several obstacles, for example, the marketing of tempe products
is still limited and the online shop has not been formed, as well as traditional supply management. The
purpose of using e-commerce technology is to facilitate tempe village SMEs to have skills in using online
technology (e-commerce) with use Go-Food aplication in marketing their products and managing
supplies quickly, so it is necessary to provide assistance in utilizing e-commerce technology and
managing supplies using android based application.
Keywords: E-Commerce, Go-Food Aplication, Inventory Aplication,Tempe village
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PENGEMBANGAN USAHA PEYEK “ONO” DI DESA PALEMWATU KECAMATAN
MENGANTI, GRESIK
Nuril Esti Khomariah
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: nuril@untag-sby.ac.id
Abstrak
Usaha rumah tangga merupakan salah satu aspek yang paling banyak dilakukan ketika ibuibu rumah tangga berusaha membantu perekonomian keluarga. Tetapi selama ini
kebanyakan ibu-ibu rumah tangga melakukan usaha / berwirausaha hanya berdasarkan
permintaan konsumen dengan keahlian yang seadanya. Hal ini tentu saja mempengaruhi hasil
usaha yang tidak maksimal dan hanya berjalan ketika ada permintaan dari konsumen.
Karena pada umumnya usaha rumah tangga adalah menghasilkan produk makanan dan
minuman, maka teknik pembuatan dan cara pemasaran merupakan hal yang sangat utama.
Oleh karena itu pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan
pengembangan pada usaha rumah tangga. Kali ini akan menyasar usaha rumah tangga
aneka peyek dengan merk “ONO” yang bertempat di desa Palemwatu kecamatan Menganti,
kabupaten Gresik. Tahapan kegiatan pengabdian ini terdiri dari persiapan / observasi,
koordinasi antara tim pelaksana dengan mitra, sosialisasi akuntansi penjualan, pelatihan
desain kemasan, pelatihan marketing online serta cara membuat iklan / sponsor.
Kata Kunci: peyek, kemasan, marketing online, iklan
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PENDAMPINGAN MANAJEMEN USAHA DAN STRATEGI PEMASARAN
KELOMPOK USAHA KECIL KRUPUK DI KENJERAN KOTA SURABAYA
Riyadi Nugroho
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: riyadi@untag-sby.ac.id
Siti Mujanah
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Abstract
The purpose of this IbM activity for the community is to provide business management assistance and
appropriate technology for small businesses engaged in shellfish crackers in Kenjeran, Surabaya City.
The target of this IbM activity is UKM in the field of crackers in the kenjeran area. The problem faced
by Krupuk SMEs is the low ability to manage the business, without planning, organizing, bookkeeping
and evaluation. In addition, there is also no marketing strategy at all, but waiting for middlemen who
come to buy their products and sell them in bulk at low prices, but during the COVID-19 pandemic,
sales have decreased drastically because there are no middlemen who come to buy the crackers. Seeing
the situation above, there is a need for a transfer of knowledge and assistance to carry out management
functions, provide packaging technology and develop and implement online marketing strategies so that
products can sell at good prices and business sustainability by providing understanding and assistance
to manage the business properly and able to market products at good prices so as to improve the welfare
of the owner and the existing workforce as well as being sustainable in their business. This PKM activity
has been carried out by providing technology for selling online in the form of Handphones, Inpulse
Sealers, product labels, and packaging plastics, then given training on packaging, and selling online
through Tokopedia and Sophe. We give the Kerupuk UKM the name Hotim Crackers and through this
program we have registered it in the marketplace at Tokopedia and Shopee. And now there are some who
have bought at Tokopedia because we have also tried to buy promos or TopAds at the Pedia and Shoppee
Stores. Furthermore, we still have activities to do, namely in the form of assistance in the field of business
management and bookkeeping.
Keywords: Appropriate technology, Marketing Strategic, Business Management
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Strategi Pembelajaran berbasis Informasi Teknologi
COVIDUCATION (COVID EDUCATION) BERBASIS MOBILE DI TK AL-HIRO’
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SEBAGAI UPAYA PENGENALAN DAN PENCEGAHAN COVID-19 PADA ANAKTK
Puteri Noraisya Primandari
Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
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Abstrak
Pandemi Covid-19 yang menyebar di berbagai negara di Dunia terutama di Indonesia. Pada
awal terjadinya pandemi, usia anak-anak relatif tidak rentan terhadap penularan Covid-19.
Namun, saat ini Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengemukakan fakta bahwa tingkat
penularan virus corona pada anak-anak di Indonesia termasuk tinggi dan mengharuskan
kewaspadaan bagi orang tua. Dalam rangka menghadapi tahun ajaran baru yang akan
melakukan kegiatan belajar-mengajar, diperlukan adanya upaya pengenalan dan
pencegahan Covid-19 kepada anak-anak yang mudah dimengerti dan dipahami dengan baik.
TK Al-Hiro’, Griya Kebonagung, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo Jawa Timur memerlukan
suatu media pembelajaran berbasis digital yang dapat mengenalkan Covid-19 dengan bahasa
anak-anak berbasis mobile technology. Aplikasi ini nantinya akan digunakan untuk
pendampingan kepada siswa-siswi kelas A dan B TK Al-Hiro’ yang bekerja sama dengan
para guru dan wali murid. Kami mempunyai pendekatan baru untuk melakukan pengabdian
masyarakat dibidang Teknologi Informasi untuk membuat suatu aplikasi pembelajaran
Covid-19 berbasis mobile dengan nama “Coviducation” yang merupakan kependekan dari
Covid Education. Adapun materi edukasi akan akan disesuaikan dan dibuat dengan gaya
penulisan dan bahasa anak-anak yang mencakup 3 hal utama yaitu Learn, Understand dan
Prevent. Pada saat belajar anak-anak akan mendapatkan materi yaitu mengenal Coronavirus
(Discovering Coronavirus), bagaimana cara penularan virus (Virus Transmission), bagaimana
cara melindungi diri (Self Protection) dan beberapa materi tambahan seperti Gejala
Coronavirus (Corona Symptoms). Dengan adanya pendampingan dan efektifitas pembelajaran
yang dievaluasi, aplikasi ini akan dikembangkan sebagai role model upaya pencegahan
Covid-19 pada anak-anak di semua TK di Jawa Timur.
Kata kunci: Covid-19, Coviducation, Anak.
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Abstrak
Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah meningkatkan pemahaman
aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam pengelolaan keuangan BUMDes
agar tehindar dari praktik Fraud. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode
pembelajaran partsipatif dalam bentuk ceramah, diskusi, Tanya jawab dan praktik terkait
dengan pengelolaan keuangan BUMDes dan praktik Fraud yang terjadi pada BUMDes. Materi
pelatihan yang diberikan mencakup perkembangan BUMDes dan regulasinya, sistem
pengorganisasian BUMDes, Akuntansi BUMDes dan penatausahaan serta pertanggung
jawaban keuangan BUMDes serta Sistem Pengendalian Innternal dan Praktik Fraud yang
terjadi pada BUMDes. Peserta literasi Anti Fraud pada BUMDes Desa-desa Wisata di
kabupatem Kupang ini terdiri atas kepala desa/wakil desa dan pengelola BUMDes di 6
(Enam) desa wisata di Kabupaten Kupang. Hasil yang dicapai dari program pengabdian
kepada masyarakat (PKM) ini adalah meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur
pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam pengelolaan keuangan BUMDes agar
terhindar dari praktik Fraud.
Kata Kunci: Fraud, Keuangan, tata kelola, BUMDes
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1Program

Abstrak
Desa Plunturan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo menjadi salah satu desa yang
sangat menjaga tradisi dan kearifan lokal. Sebagai pusat budaya yang paling konsisten
masyarakatnya, Desa Plunturan sebagai desa terbaik dalam melestarikan budaya kesenian
Ponorogo. Namun, pengembangan Desa Plunturan sebagai Desa Wisata belum siap untuk
dipasarkan secara luas, karena belum adanya legalitas dari pemerintah terkait dengan
orisinilitas seni tari reyog Ponorogo. Oleh karena itu, pada usulan ini akan dilakukan
Pemyuluhan legalisasi pariwisata di Desa Plunturan, Kecamatan Pulung, Kabupatem
Ponorogo dengan mendatangkan narasumber yang ahli., pembentukan Tim Perumusan
Strategi dan pendampinga proses legalisiasi pariwisata. Penerbitan dan pengesahan
Legalisasi dan Strategi kebijakan pariwisata.Sosialisasi kepada perangkat desa, Tokoh Desa,
dan perwakilan masyarakat Desa Plunturan. Metode yang digunakan adalah identifikasi
permasalahan yang mendesak untuk segera diatasi; metode partisipatif dalam pelatihan dan
pendampingan; monitoring dan evaluasi terhadap hasil PKM dengan indikator pemahaman
legalitas industri pariwisata dan tersedia dokumen shahih terkait legalitas dan perumusan
strategi; keberlanjutan program dengan Tim pelaksana sebagai fasilitator bila terjadi masalah
setelah program PKM.
Kata kunci: budaya, Desa Plunturan, legalitas, pariwisata, reyog Ponorogo.
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Abstract
The Covid-19 outbreak that occurred in Indonesia had a major impact on all sectors of life. The incidence
of these cases which continues to increase raises anxiety in the community. One of those affected were
students in the PPPM Baitul Makmur neighborhood. The Santri experienced anxiety regarding the
transmission of the virus. On the other hand, their role as students also presents challenges that cause
anxiety because they are required to study in a different way than usual, namely online. Treatment for
anxiety is essential because untreated anxiety will increase stress and decrease the quality of life for
those who experience it. This Community Service activity aims to reduce the anxiety of the students
in the Baitul Makmur PPPM environment by conducting stress management training online through
the Zoom Meeting application. This activity was carried out for 2 (two) days involving 28 students.
This activity is in the form of psychoeducation in which participants have been provided with modules
before the training begins. The analysis used was one group pre-test and post-test design. Based on the
results of the analysis, it can be concluded that there is a change in the anxiety felt by the students,
however, the differences are not significant. This can be influenced by training sessions that are only
conducted online so that they only affect the cognitive and affective aspects, but have not yet influenced
the participants' behavior. However, the students expressed their satisfaction and benefited from this
training.
Keyword: Stress, Stress Management, Anxiety, The Covid-19 Pandemic
Abstrak
Wabah Covid-19 yang terjadi di Indonesia memberikan dampak besar bagi segala sektor
kehidupan. Kejadian kasus tersebut yang terus mengalami peningkatan memunculkan
kecemasan pada masyarakat. Salah satu yang terkena dampak adalah santri di lingkungan
PPPM Baitul Makmur. Para Santri mengalami kecemasan terkait penularan virus. Di sisi lain
peran mereka sebagai mahasiswa juga memberi tantangan yang menimbulkan kecemasan
karena mereka dituntut untuk belajar dengan cara yang berbeda dari biasanya yaitu secara
online. Penanganan untuk kecemasan menjadi hal yang esensial karena kecemasan yang
tidak tertangani akan meningkatkan stres serta penurunan kualitas hidup bagi orang yang
mengalaminya. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk menurunkan
kecemasan para santri di lingkungan PPPM Baitul Makmur dengan melakukan pelatihan
79

manajemen stres secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan ini dilakukan selama
2 (dua) hari dengan melibatkan mahasiswa sebanyak 28 santri. Kegiatan ini berupa
psikoedukasi yang mana partisipan telah dibekali modul sebelum pelatihan dimulai. Analisa
yang digunakan adalah one group pre- test dan post-test design. Berdasarkan hasil analisis dapat
disimpulkan bahwa terdapat perubahan terhadap kecemasan yang dirasakan oleh para
santri, Namun, perbedaan yang ada tidak signifikan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh sesi
pelatihan yang hanya dilakukan secara daring sehingga hanya mengena pada aspek kognitif
serta afeksi, namun belum sampai mempengaruhi perilaku partisipan. Namun, para santri
menyatakan puas dan mendapatkan manfaat dari pelatihan ini.
Kata Kunci: Stres, Manajemen Stres, Kecemasan, Pandemi Covid-19
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PRODUKSI WACANA “DESA PLUNTURAN, DESA WISATA” MELALUI MEDIA
MASSA DAN MEDIA SOSIAL
Dheny Jatmiko
Prodi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Eko April Ariyanto
Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Tegar Febrian Putra
Prodi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Yezzebel Zeta Kanila
Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Abstrak
Pada awal tahun 2020, Desa Plunturan yang memiliki Kelompok Reyog Onggopati
mendeklarasikan diri sebagai desa wisata. Deklarasi ini masih sebatas persiapan dan rencana
jangka panjang pengembangan Desa Plunturan. Untuk merealisasikannya, Desa Plunturan
harus melakukan persiapan-persiapan berupa penyiapan fasilitas akomodasi, fasiltas
pendukung lainnya, serta produksi wacana. Persiapan yang dapat direalisasikan dalam waktu
dekat dan penting untuk dilakukan adalah produksi wacana. Produksi wacana dapat
dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu tulisan, lisan (audio), dan audio visual (video). Media
publikasi wacana dapat memaksimalkan media online, namun tidak menutup kemungkinan
adalah media offline. Berdasarkan hal tersebut, produksi wacana ‘Desa Plunturan, Desa
Budaya’ diajukan program kegiatan kepada masyarakat. Kegiatan Produksi Wacana ‘Desa
Plunturan, Desa Wisata’ melalui Media Massa dan Media Sosial ini dimulai dengan
pengumpulan data, pemroduksian wacana, dan pempublikasian wacana.
Kata kunci: Wacana, Media Massa, Media Sosial, Desa Wisata, Wisata Budaya
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PELATIHAN BAHASA ASING BAGI ANGGOTA KELOMPOK SADAR WISATA DESA
PLUNTURAN
Mateus Rudi Supsiadji
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45 Surabaya
Surel: rudisupsiadji@untag-sby.ac.id
Endang Poerbowati
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45 Surabaya
Surel: endangjp@untag-sby.ac.id
Abstrak
Desa Plunturan dewasa ini memiliki rencana mengembangkan diri menjadi desa wisata
budaya. Beberapa langkah telah dilaksanakan oleh desa Plunturan untuk menunjang rencana
tersebut, antara lain di desa Plunturan telah dibentuk Kelompok Sadar Wisata yang
diharapkan menjadi penggerak bagi masyarakat Plunturan untuk terlibat aktif memperiapkan
diri menyambut wisatawan. Di dalam cetak biru desa Plunturan menjadi desa wisata budaya
antara lain juga disebutkan bahwa desa wisata budaya Plunturan dapat bergaung di dunia
internasional. Artinya, wisatawan yang berkunjung diharapkan tidak hanya wisatawan dalam
negeri, tetapi juga wisatawan manca. Untuk menunjang program ini, desa diperlukan SDM
yang mampu berbahasa asing dengan baik. Program pelatihan bahasa asing bagi anggota
POKDARWIS ini merupakan bagian dari perujudan kerjasama Untag Surabaya dan Sinju
Produce Japan dan Japan Enterprise Institute menyambut desa Plunturan sebagai desa wisata
budaya. Dalam program ini, pelatihan yang akan diberikan adalah pelatihan bahasa Inggris
dan bahasa Jepang. Metode pelatihan yang dilaksanakan adalah melalui gabungan pelatihan
tatap muka secara konvensional dan tatap muka secara daring.
Kata kunci: pokdarwis, pelatihan, bahasa Inggris, bahasa Jepang
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Teknologi Tepat Guna dalam Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

PEMANFAATAN SUMBER AIR DENGAN MENERAPKAN SISTEM POMPA HYDRAM
(HYDROLIC RAM PUMP) DI DESA NGRIMBI KECAMATAN BARENG KABUPATEN
JOMBANG
Edwin Ramadhani Sampurna
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: edwinram@untag-sby.ac.id
Abstrak
Sumber air merupakan sumber daya alam yang sudah ada secara alami tanpa adanya
campur tangan manusia. Maka dari itu perlu adanya pemanfaatan dalam penggunaan air
terutama sumber air yang terdapat pada desa Ngrimbi. Dimana tata letak conture tanah dan
lokasi sumber air pada desa Ngrimbi yang jauh dari pemukiman dan juga sulit dijangkau
oleh masyartakat. Jadi, perlu adanya perubahan penerapan pengairan sistem seperti halnya
pompa air berbasis RAM Pump (Pompa RAM). Program pengabdian masyarakat ini
bertujuan untuk merancang pompa hydram dan memanfaatkan kinerja pompa hydram
untuk memperoleh penghematan energi dan teknologi ramah lingkungan. Di Indonesia
sendiri teknologi ini banyak digunakan di daerah-daerah terpencil yang belum dialiri listrik.
Pompa Hidram adalah pompa air yang bekerja scara otomatis tanpa menggunakan energy
listik, yaitu memanfaatkan energy aliran air dari terjunan sumber air itu sendiri. Energy aliran
yang dimaksud adalah energy Potensial yaitu berupa kecepata dari aliran itu sendiri. Aliran
air yang masuk dengan ketinggian terjunan kemudian masuk ke dalam pompa hydram
sehingga terjadi water hummer, dan diteruskan ke tempat yang lebih tinggi.
Kata kunci: Pompa Hidram, Kebutuhan Air, Ketinggian terjunan
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PKM PEMANFAATAN LIMBAH KURMA DAN BUAHNYA MENJADI MINUMAN
KOPI, SUSU KURMA PADA UMK OEMAH KURMA “NAF” DI KELURAHAN
MEDOKAN AYU, KECAMATAN RUNGKUT, KOTA SURABAYA
Endang Indartuti
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Surel: Indartuti65@gmail.com
Abstrak
Kegiatan PKM ini akan bekerja sama dengan mitra pengusaha kecil yang memanfaatkan
limbah kurma berupa biji kurma yang dibuat kopi dan buah kurmanya diolah menjadi susu
kurma. Biji kurma yang biasanya dibuang dan menjadi limbah , oleh Ibu Sulastri sebagai
pemilik UMK Oemah Kurma “NAF” dimanfaatkan menjadi kopi kurma yang nikmat rasanya
dan tidak berkafein. Disamping mengolah limbah biji kurma UMK Oemah Kurma “NAF”
mengolah buah kurma menjadi berbagai olahan pangan antara lain minuman susu kurma,
jus kurma, kue-kue berbahan kurma yang telah dipasarkan ke seluruh wilayah Kota
Surabaya. Usaha ini telah berjalan sejak tahun 2018, dengan rata-rata produksi 200-300 botol
per bulan. UMK Oemah Kurma “NAF” belum mampu memenuhi pemintaan dikarenakan
belum memiliki mesin penggiling kopi sendiri, kapasitas blender yang kecil, masih
rendahnya pengetahuan Manajemen Usaha dan Pemasaran, dan jangkauan pemasaran yang
masih dalam lingkup Kota Surabaya. Solusi yang ditawarkan: 1.Pengadaan teknologi tepat
guna 2.Pelatihan Ketrampilan pemakaian alat serta Pelatihan Pembukuan Sederhana &
Pendampingan 3. Pembuatan Media Pemasaran: Brosur, Kartu Nama dan Banner. 4. Metode
pelatihan dan pendampingan Learning By Doing, dan Metode Partisipatif. Hasil dari kegiatan:
Introdusir, mesin Gilingan Kopi dan blender membuat hasil produksi kopi dan susu kurma
semakin meningkat, selain itu, dengan fasilitasi Brosur, Kartu Nama dan Banner yang dapat
digunakan agar produknya dapat lebih dikenal masyarakat luas.
Kata Kunci: Kurma, Biji Kurma, Pengolahan Limbah Kurma
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Hery Murnawan
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Surel: herymurnawan@untag-sby.ac.id
Mulyanto Nugroho
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Putu Eka Dewi Karunia Wati
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Jl. Semolowaro No. 45 Surabaya
Abstrak
CV. Mandiri Jaya Logam merupakan UKM pengecoran logam yang memiliki produksi
aluminium rata-rata 680 – 700 Kg/hari dimana rata-rata berat setiap batang alumunium
seberat 4,3 Kg. UKM ini memiliki 2 tungku bakar dan 5 orang pekerja. Proses perpindahan
material yang cukup jauh mengakibatkan pekerja bekerja tidak optimal sehingga perlu
dilakukan relayout dengan pendekatan Activity Relation Chart (ARC) terhadap UKM
tersebut untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Pada proses relyout juga memanfaatkan
lahan kosong seluas 48 m2 untuk proses produksi. Hasil relayout menunjukkan jarak
perpindahan material mulai dari bahan baku menuju tungku peleburan dan tungku
peleburan menuju pencetakan sangat dekat sehingga pekerja dapat bekerja secara efektif dan
efisien. Setelah melakukan relayout jumlah tenaga kerja berkurang menjadi 3 orang dan
jumlah tungku menjadi 3 tungku. 1 tungku tambahan tersebut dipergunakan untuk
memperpendek proses pembuatan produk cetakan logam. Hasil re-layout ini mampu
memperkecil harga pokok produksi sebesar Rp. 286/kg untuk aluminium batangan dan Rp
9.417/kg untuk produk cetakan aluminium, Hasil relayout mampu menambah keuntungan
dari UKM ini sebesar Rp. 200.000/hari untuk produk aluminium batangan dan
Rp.3.296.000/hari untuk produk cetakan aluminium.
Kata Kunci: Activity Relation Chart(ARC), Harga Pokok Produksi, Perpindahan Material, ReLayout
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Teknologi Eksplorasi Potensi Material Baru

EFEKTIVITAS TRAINING SINGKAT UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI 3D
MODELING-SCANNING-PRINTING PADA SISWA SMU BOYOLANGUTULUNGAGUNG
Achmad Syaifudin
Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, ITS Surabaya
Surel: saifudin@me.its.ac.id
M. Khoirul Effendi, Agus Sigit Pramono, Yusuf Kaelani,
Julendra Bambang Ariatedja, Dinny Harnany, Yohanes
Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, ITS Surabaya
Abstrak
Seiring dengan perkembangan revolusi industry 4.0, maka masyarakat dituntut untuk bisa
menggabungkan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Internet of Think (IOT) untuk
memecahkan berbagai macam permasalahan yang terjadi di masyarakat. Teknologi yang
sedang berkembang di dunia manufakturing adalah teknologi 3D printing yaitu sebuah
teknologi baru untuk memproduksi benda 3D dari sebuah gambar CAD secara langsung.
Teknologi 3D printing ini paling banyak digunakan untuk berbagai macam aplikasi
diantaranya: pembuatan prototype, pembuatan suku cadang peralatan dan aplikasi di
bidang medis atau kesehatan gigi. Teknologi 3D printing tidak bisa dipisahkan dengan
teknologi 3D modelling dan 3D scanning. Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini,
dilakukan pelatihan singkat untuk meningkatkan kompetensi 3D modelling-scanningprinting pada siswa SMA. Siswa- siswa SMA dipilih karena mereka tidak mendapatkan
pendidikan vokasi di sekolah. Terdapat 30 siswa SMA yang mengikuti pelatihan ini. SMA
yang dipiilih adalah SMA Boyolangu di Tulungagung. Pelatihan akan dilaksanakan selama
dua hari, yakni 1 hari secara daring untuk teori dan 1 hari secara luring untuk praktiknya.
Efektifitas pelatihan pada siswa SMA ini akan dianalisis secara statistik. Diharapkan melalui
kegiatan pengabdian ini, para siswa SMA mampu mengimplementasikan pengetahuan hasil
pelatihan tersebut baik secara mandiri atau berkelompok untuk menunjang UKM kecil dan
menengah dalam rangka mencapai kemandirian ekonomi masyarakat.
Kata kunci: 3d scanning, 3d printing, efektivitas pelatihan
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IMPLEMENTASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) DALAM UPAYA
PENGENDALIAN GULMA PADI PADA KELOMPOK TANI BANJARPOH
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Surel: handyfebri@gmail.com
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Abstrak
Kelompok Tani Banjarpoh berlokasi di Desa Palrejo, Kec. Sumobito, Kab. Jombang. Kelompok
Tani ini beranggotakan kurang lebih 10 orang petani. Kegiatan pengabdian kepada
masyarakat ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan dan membantu petani dalam proses
penanganan tanaman padi. Dari hasil tinjauan awal tim pengabdian di lahan pertanian
terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Kelompok Tani Banjarpoh. Permasalahan
yang dihadapai petani adalah penyiangan gulma berupa tumbuhan liar diantara tanaman
padi menjadi ancaman bagi tumbuh perkembangan tanaman padi. Biasanya petani mengatasi
permasalahan ini dengan mencabut gulma tersebut dengan cara manual. Kegiatan ini
membutuhkan tenaga yang banyak dan waktu yang lama dan belum adanya mesin yang
digunakan petani untuk mengatasi masalah gulma. Melalui kegiatan pengabdian ini tim
pengabdian menawarkan inovasi membuat alat pembasmi gulma menggunakan mesin. Iptek
yang ditawarkan dalam kegiatan ini adalah mesin penyiang gulma padi. Solusi yang
ditawarkan adalah perancangan dan pembuatan mesin penyiang gulma dan mengadakan
pelatihan dan pendampingan langkah-langkah penggunaan dan pemeliharaan mesin
penyiang gulma yang efektif. Hasil dari PKM ini didapatkan satu unit mesin penyiang gulma
padi serta peningkatan ketrampilan penggunaan dan perawatan mesin penyiang gulma padi
pada Kelompok Tani Banjarpoh.
Kata kunci: gulma padi, teknologi tepat guna, kelompok tani banjarpoh.
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