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Meski begitu hasil tangkapan laut dari 

nelayan tidak dapat selalu konsisten karena masih 

tergantung  juga dengan kondisi cuaca atau  musim 

ikan tertentu sehingga pendapatannya fluktuatif. 

Disisi lain pengelolaan hasil laut yang ada masih 

bisa dibilang terbat as pada rumah makan atau 

pengolahan setengah jadi saja. Kelompok 

pengolahan hasil laut yang ada di desa ini cukup 

banyak dengan berbagai jenis hasil pengolahan. 

Disisi lain potensi bisnis Frozen Food saat ini 

memiliki prospek yang cukup baik. Berbagai 

kalangan dapat menikmati jenis makanan ini mulai 

dari anak-anak hingga orang dewasa. Permintaan 

Frozen Food dari berbagai sektor yang cukup tinggi 

dengan pelaku bisnis yang ada didalamnya yang  

masih sedikit menjadikan bisnis ini patut untuk 

didalami. 

Maka berdasar pada potensi laut dan 

masyarakat yang ada diatas serta prospek bisnis 

Frozen Food yang cukup bagus maka kami ingin 

mengembangkan pengolahan hasil laut menjadi 

Frozen Food. Dengan mengajarkan cara mengolah 

hasil laut menjadi Frozen Food serta mencarikan 

dan menyediakan pasar yang memadai maka 

diharapkan program ini dapat membantu 

meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar 

sambil menjalin hubungan baik antara mahasiswa 

dan masyarakat. Kami juga telah melakukan survei 

dan pengamatan pada... 

LATAR BELAKANG 

MASALAH 
 Desa paciran merupakan salah satu sentra 

sumber hasil laut utamanya di wilayah paciran 

lamongan yang kaya  akan  hasil  tangkapan  

ikannya.  berada  di pesisir  pantai utara  jawa 

(Pantura) menjadikan desa ini pula sebagai salah 

satu daerah potensial karena terdapat jalan raya 

utama yang menghubungkan berbagai daerah. 

Sebagian besar masyarakat disana bermata 

pencaharian sebagai nelayan meski ada pula yang 

menjadi petani karena kondisi tanahnya yang cocok 

untuk ditanami komoditas seperti padi dan jagung. 

Nelayan biasanya mulai melaut pada pukul 9 atau 

12 malam dan akan kembali membawa hasil di pagi 

hari pada pukul 6 atau 8 pagi. 

Pemda lamongan mencatat lebar garis 

pantai di Kecamatan Paciran memiliki luas kurang 

lebih 14,6 km dengan lebar 4 mil laut dengan 

jumlah nelayan 20.058 yang mengerahkan armada 

3.390 unit dengan menggunakan berbagai jenis alat 

tangkap yang dilegalkan. Hasil laut yang mampu 

dihasilkan wilayah ini menurut data dari Pemda 

lamongan   pada tahun 2019 mencapai 6.572,2 ton. 

Hasil laut ini nantinya akan dikumpulkan kepada 

pengepul atau agen untuk nantinya didistribusikan 

ke berbagai tempat. Selain itu nelayan, juga ada 

yang langsung menjual hasil tangkapannya ke pasar  

tradisional  setempat  sehingga dapat  dinikmati 

oleh masyarakat sekitar. 
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...masyarakat sekitar bahwa dalam kondisi pandemi saat ini pendapatan 

yang didapat justru menurun karena rantai distribusi hasil laut menjadi 

terbatas dan bahkan sempat terputus. 

Bisnis pengolahan hasil laut untuk menjadi Frozen Food ini kami 

kembangkan dan ingin laksanakan sebagai alternatif untuk membantu 

masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-19. Menggunakan fasilitas 

internet serta perkembangan teknologi yang pesat maka bisnis ini 

diharapkan dapat terus berjalan meski dalam kondisi pandemi covid-19 

seperti saat ini. 

 

Lanjutan... 

Dari uraian diatas dapat ditarik rumusan masalah yang 

menarik untuk dibahas dan dikembangkan: 

1.   Bagaimana cara mengolah hasil laut agar dapat 

menjadi olahan yang   menarik dan berkualitas? 

2.   Bagaimana cara memasarkan Frozen Food dari hasil 

laut ini agar dapat menarik respon pasar? 

3.   Bagaimana cara meningkatkan produksi dan pangsa 

pasar untuk meningkatkan pendapatan rumah 

tangga? 

1.   Meningkatkan nilai dari hasil tangkapan laut menjadi 

olahan yang menarik dan berkualitas. 

2.   Menjual hasil olahan laut yang sehat, berkualitas dan 

meanrik kepada masyarakat sekitar. 

3.   Meningkatkan   produksi   dan   pangsa   pasar   penjualan   

untuk   meningkatkan pendapatan rumah tangga warga 

sekitar. 

 

PE
R

U
M

U
SA

N
 M

A
SA

LA
H

 

TUJUAN 

Masyarakat pesisir daerah Paciran yang bermata 

pencaharian sebagai nelayan awalnya hanya menjual ikan hasil 

tangkapannya ke pasar ikan saja, akhirnya mereka mengetahui 

bahwa ada pangsa pasar yang jauh lebih menarik dan 

menguntungkan dengan cara mengolah ikan.... 

INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM 
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.....menjadi panganan frozen food yang bernilai 

jual tinggi, hal ini tentu harus menjadi 

kesadaran masyarakat yang dimulai dari dalam 

diri sendiri dengan keterampilan yang dimiliki. 

Masyarakat tentu akan mengalami berbagai 

perubahan, seperti perubahan fisik, lingkungan, 

pola kerja, hingga pemasaran, jika pekerjaan 

biasanya dilakukan secara manual, maka kami 

pasca program PHP2D ini semua akan 

dilakukan secara efektif dan efisien 

menggunakan media yang  terkomputerisasi,  

sehingga banyak  peluang  usaha  yang  dapat  

dilakukan dan tumbuhnya aktifitas ekonomi 

yang baru. 

Selama program PHP2D ini 

berlangsung, maka kami akan bekerjasama 

dengan berbagai mitra yang ada, sebagai 

pemasok dan juga penyalur brang yang akan 

diolah dan juga di distribusikan ke berbagai 

pihak. Mitra yang akan kita ajak bekerja sama 

adalah para nelayan sebagai produsen ikan, 

pemerintah daerah sebagai legalisator usaha 

yang akan dijalankan, swasta dan juga dunia 

usaha menjadi distributor pemasaran produk. 

Serta organisasi masyarakat yang berkompeten 

dalam menjalankan program tersebut, sehingga 

terdapat kelembagaan masyarakat yang akan 

meneruskan dan mengembangkan program 

tersebut secara berkelanjutan. 

 

 

Lanjutan... 

Kemudian setelah program ini berjalan maka tindak 

lanjut yang akan kami lakukan selain membuat dan 

memberikan laporan ialah dengan terus 

menjalankan dan mengembangkan kelembagaan 

yang telah terbentuk. Karena ini merupakan 

program jangka panjang maka kami membuat 

rancangan target yang akan dicapai di tiap 

tahunnya. Oleh karena itu dapat diketahui 

perkembangan dari usaha ini di tiap tahunnya. 

Selain terjalin kerjasama yang baik antar berbagai 

pihak, program ini juga merupakan ajang bagi 

mahasiswa dalam mengimplementasikan mata 

kuliah di Desa Paciran. Sebagai mahasiswa fakultas 

ekonomi maka hal yang kami implementasikan 

ialah pada sektor ekonomi berupa pemasaran dan 

cara mengelolanya dengan baik agar dapat 

menghasilkan profit yang optimal. 

 

Kekayaan alam bahari yang dihasilkan oleh Desa 

Paciran sangat banyak sekali, melihat hal 

tersebut, banyaknya ikan dengan berbagai jenis 

menjadikan penghasilan para nelayan sangat 

berlimpah. Akan tetapi, ikan tidak bisa disimpan 

secara lama dalam keadaan membeku, karena 

akan mempengaruhi rasa dan kualitas dari ikan 

itu sendiri. Inovasi yang akan kita lakukan adalah 

dengan membuat frozen food dari olahan ikan 

yang dihasilkan oleh para nelayan di Paciran, 

agar ikan yang tidak laku dijual bisa digunakan 

dengan baik dan tidak dibuang begitu saja. 

 

LUARAN 

YANG DIHARAPKAN 
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Ikan diambil langsung oleh para nelayan dari laut dan diolah menjadi frozen food yang berkualitas, berdaya 

saing, dan memiliki nilai jual tinggi. Agar dapat diproses, dan disimpan lama sehingga olahan ikan ini dapat dinikmati 

oleh siapa saja. Untuk penjualan dapat dilakukan secara Offline dengan mnegunjungi store yang ada di Desa Paciran 

atau secara Online melalui website dan juga plattform yang telah tersedia secara daring, kami akan mengadakan 

pelatihan guna  memberikan pengajaran bagaimana cara memasarkan produk dengan  menggunakan market place yang 

telah tersedia, agar lebih memudahkan dan bisa menjangkau daerah lain. 

Hal ini tentu membutuhkan tenaga kerja yang banyak agar dapat mencapai target pemasaran hingga ekspor. 

Karenanya, kami akan membutuhkan banyak sumber daya manusia yang terampil dan juga cekatan. 

 

Lanjutan... 

Dengan adanya kegitan ini, tentu akan ada berbagai manfaat yang akan diperoleh bagi 

masyarakat sekitar. Salah satunya adalah kemunculan olahan inovatif dari hasil laut daerah sekitar 

yang hari masih sangat mini. Manfaat yang tidak kalah pentingnya adalah pada aspek peninggakatan 

pendapatan rumah tangga di wilayah sekitar karena menerapkan motode penjualan hasil laut yang 

sedikit berbeda dari yang dahulunya hanya menjual hasil laut mentah menjadi olahan laut yang 

setengah jadi. Secara implisit kegiatan ini akan berimplikasi pada iklim bisnis kreatif dari masyarakat 

sekitar sehingga mampu mendorong kreativitas masyarakat di daerah sasaran. 
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Kecamatan paciran merupakan sebuah wilayah yang letak geografisnya berdampingan 

dengan lautan. Data dari Pemda lamongan mencatat lebar garis pantai di Kecamatan Paciran 

memiliki luas kurang lebih 14,6 km dengan lebar 4 mil laut. Sehingga tidak heran mayoritas 

masyarakat daerah tersebut berprofesi sebagai nelayan. Menurut pemda lamongan, jumlah 

nelayan di daerah tersebut mencapai 20.058 orang, mereka mengerahkan armada 3.390 unit 

dengan cara menggunakan berbagai jenis alat tangkap yang dilegalkan. Berdasarkan sumber 

yang sama, data hasil laut di wilayah tersebut pada tahun 2019 mencapai 6.572,2 ton. 

Akan tetapi metode-metode kegiatan ekonomi di daerah tersebut masih cendurung pada 

prakter-praktek  transaksi tradisional.  Sehingga  produk-produk  inovatif  yang  berasal  dari 

olahan hasil laut masih sangat minim. Kebanyakan dari masyarakat sekitar menjual mentah 

dari tangkapan mereka kepada tengkulak besar yang nantinya akan disalurkan menuju restoran 

besar atau daerah perkotaan, bahkan kebanyakan dari meraka menjualnya langsung ke pasar 

untuk menyambung roda perekonomian rumah tangga setiap hari. 
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Hal tersebut mengakibatkan minimnya produk-produk inovatif dari warga sekitar terkait olahan hasil laut. Oleh 

karean itu, kegiatan ini akan difokuskan pada pengembangan olahan hasil laut untuk manambah nilai jual dari hasil 

tangkapan laut. Salah satu cara yang kami pilih adalah dengan mengolah hasil tangkapan laut menjadi frozen foood. 

Dengan tren kuliner hari ini tentu akan berdampak positif bagi perbaikan kualitas penghasilan rumah tangga perkapita, 

juga membangkitkan kreativitas masyarakat sekitar agar menciapkan produk-produk inovasi dari hasil tangkapan laut. 

Jika kita melihat ini sebagai sutau konsep yang fururistik, dengan semakin berkembangnya dunia teknologi 

yang membuat pasar semakin luas, kegiatan ini akan menghasilkan perkembangan industri   kreatif rumahan dengan 

kalkulsi dimasa depan akan banyak terjadi inovasi-inovasi pada olahan hsil tangkapan laut di wilayah paciran. Kegiatan 

ini akan melibatkan kelompok nelayan sebagai suplier, lalu kelompok pengolah hasil laut yang sebagian besar 

merupakan ibu rumah tangga serta satu pihak dari pemerintah desa. 

 

Lanjutan... 

Pemberdayaan yang akan kami lakukan menerapkan metode komunikasi secara offline di lapangan. 

Hal ini diterapkan sesuai dengan kondisi di desa Paciran dimana pola kehidupannya sudah mulai menuju 

normal kembali di tengah masa pandemi Covid-19. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tentu kami akan 

tetap menggunakan protokol kesehatan sebagai langkah antisipasi dan saling menjaga kesehatan bersama. 

Pemberdayaan berupa bimbingan dalam pembuatan Frozen Food akan kami berikan langsung secara 

berkala kepada kelompok pengelola hingga nanti cara memasarkannya. 

Roadmap kegiatan pemberdayaan ini adalah sebagai berikut: 

 

Gambar I. Roadmap Kegiatan 
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  Lanjutan... 

a. Survei Awal 

Kami melakukan survei kepada 

masyarakat desa paciran yang berprofesi 

sebagai nelayan. Responden kami pilih 

berdasar pada segmentasi kondisi 

masyarakat yang terdampak secara tidak 

langsung dari adanya pandemi Covid-

19. Survei kami lakukan selama satu 

minggu dengan menyebar kuisioner 

secara online untuk mengetahui dan 

mengidentifikasi masalah dan 

kebutuhan dari masyarakat nelayan itu 

sendiri. 

b. Identifikasi Masalah 

Setelah melakukan survei kami 

kemudian mengidentifikasi masalah 

yang dihadapi oleh nelayan dengan 

melakukan uji statistik terhadap hasil 

survei. Salah satu masalah yang 

dihadapi ialah hasil laut yang tidak laku 

dijual biasanya hanya akan dijadikan 

ikan asin yang jika dijual harganya tidak 

terlalu tinggi seperti ikan segar. Selain 

itu sebagian besar hasil laut hanya dijual 

di pasar tradisional sehingga belum 

dapat terdistribusi secara lebih luas. 

c. Analisis Kebutuhan 

Setelah melakukan indentifkasi 

masalah di daerah sekitar, maka tim 

kami menemukan salah satu poin 

penting terkait bagaimana cara 

mengolah hasil laut agar lebih bernilai 

ekonomis di pasaran. Aspek yang tidak 

kalah petingnya dalam menjawab 

kebutuhan pasar yang dihuni oleh kultur 

yang bermacam-macam adalah inovasi 

olahan agar mampu menarik minat 

costumers pada kalangan manapun. 

Selain dua kebutuhan diatas masih terdapat 

satu poin dasar, yaitu tentang mengolah 

hasil tangkapan laut agar menjadi produk 

yang tahan lama sehingga dapat 

memperluas market. Oleh sebab itu, tim 

kami memilih mengolah hasil tangkapan 

laut menjadi frozen food karena cocok di 

segala kalangan terutama golongan 

milenial. Dengan karakteristik olahan yang 

tahan lama, maka dengan sendirinya 

jangkauan pemasaran akan semakin 

meluas. 

d. Penetapan Khalayak Sasaran 

Sasaran dari kegiatan tim kami 

ditujukan kepada rumah tangga yang 

kemampuan ekonominya terdistorsi oleh 

pengaruh COVID-19 yang berada pada 

kecamatan paciran lamongan. 

e. Penyusunan Progam 
 

Tabel I. Penyusunan Program 
No. Program Pelaksanaan 

1 Seminar sosialisasi olahan hasil 
tangkapan laut yang berdaya 
ekonomis 

2 Perekrutan anggota 

3 Pembuatan produk olahan hasil 
tangkapan laut 

4 Distribusi produk 

6 Evaluasi kegiatan 

7 Penyusunan laporan hasil kegiatan 
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No. Target Pelaksanaan Indikator Keberhasilan 

1. Membentuk kelompok 

pengolah hasil laut  

Terbentuk Kelompok Pengelola 

Hasil Laut yang sebagian besar 

terdiri dari masyarakat yang 

terdampak tidak langsung 

pandemi Covid-19  

2. Mengajarkan kepada 

masyarakat di kelompok 

pengelola dalam mengolah 

hasil laut agar lebih memiliki 

nilai jual 

Masyarakat dalam kelompok 

pengelola dapat mengolah hasil 

laut sehingga memiliki nilai 

jual yang lebih tinggi dengan 

diolah menjadi Frozen Food 

3. Membuat dan mencarikan 

pasar bagi hasil laut yang 

diolah menjadi Frozen Food 

agar dapat terdistribusi 

dengan baik 

Terbentuk dan terstruktur jalur 

pasar bagi hasil laut yang diolah 

menjadi Frozen Food sehingga 

dapat membantu masyarakat 

agar lebih produktif di masa 

pandemi Covid-19 

4. Meningkatkan pendapatan 

masyarakat yang terkena 

dampak tidak langsung dari 

pandemi Covid-19 

Pendapatan masyarakat 

menjadi naik sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat sekitar 

5. Menjalin kerjasama dan 

hubungan baik antar 

mahasiswa dan masyarakat 

Terjalinnya hubungan baik 

antar mahasiswa dan 

masyarakat sehingga dapat 

mepererat tali silaturahim dan 

mengajarkan kepada 

mahasiswa peran dalam 

pengabdian masyarakat 

 

Lanjutan... 

f.   Perumusan Dan Pengukuran Indikator Keberhasilan 

Indikator  keberhasilan dari program ini kami rumuskan  

menjadi  beberapa  bagian sehingga dapat diukur tingkat 

keberhasilannya. 
 

Tabel II. Perumusan Dan Pengukuran Indikator Keberhasilan 

 

g. Pelaksanaan Program 

Program dilaksanakan 

langsung oleh para nelayan di 

daerah pesisir desa Paciran 

secara intensif dan kontinyu, 

dengan memberikan bekal 

dan juga pelatihan agar dapat 

mencapai target yang ingin 

dicapai. Selain itu, 

pelaksanaan dalam tahapan 

ini juga meliputi bagian 

produksi hingga pemasaran, 

hal ini tentu sangat penting 

guna keberlanjutan program 

dan juga proses produksi 

yang panjang nantinya. 

h. Strategi Pembinaan 

Khalayak Sasaran 

Strategi yang 

dilakukan dalam pembinaan 

khalayak  sasaran  ini meliputi 

berbagai aspek, mulai dari 

nelayan yang diajak bekerja 

sama sebagai mitra, proses 

pengolahan produk yang 

banyak diminati masyarkat 

milenial, hingga cara 

pemasaran yang sudah tidak 

lagi menggunakan offline 

store. Tentu hal ini 

merupakan hal baru bagi para 

nelayan di desa Paciran, 

karena teknologi masih 

merangkak masuk ke daerah 

ini. karena itu, strategi yang 

dipilih diharapkan dapat 

meningkatkan produksi dan 

juga perekonomian 

masyarakat pesisir desa 

Paciran secara langsung 

maupun tidak langsung. 
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i. Perintisan Kemitraan 

Kemitraan dilakukan dengan mencari tokoh 

masyarakat, juga seorang nelayan desa paciran 

yang berpengaruh sebagai sasaran kegiatan 

program, hal ini ditujukan agar masyarakat desa 

paciran mau mengembangkan produksi olahan 

ikan sebagaimana yang telah direncanakan. 

j. Monitoring Dan Evaluasi Berdasarkan 

Indikator Keberhasilan Program 

Dalam pelaksanaan program agar dapat 

berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang 

diinginkan maka diperlukan adanya monitoring 

dan evaluasi. Hal ini dilakukan setelah program 

telah berjalan selama beberapa waktu sehingga 

dapat diketahui perkembangan maupun 

kekurangannya. Indikator keberhasilan yang telah 

dicanangkan diatas dapat menjadi pedoman dalam 

melakukan monitoring dan evaluasi sehingga 

dapat berjalan dengan semestinya. 

Monitoring dilakukan setelah satu bulan 

program berjalan agar berbagai tahapan awal 

dapat berjalan dan diketahui perkembangannya. 

Dari berbagai indikator yang dibuat maka dalam 

monitoring dilakukan oleh beberapa orang secara 

terpisah dengan masing- masing berfokus pada 

salah satu indikator keberhasilan. Hal ini 

dilakukan agar dapat diketahui sejauh mana 

program dapat berjalan dengan baik dan benar. 

Setelah dimonitor maka dilakukan evaluasi 

terhadap hasil monitor dari indikator keberhasilan 

program sehingga dapat merefleksikan hasil 

monitor dengan tepat demi keberhasilan program 

bersama. 

k. Lokakarya Hasil Dengan Menghadirkan 

stakeholder Program 

Lokakarya dilakukan dengan menghadirkan 

berbagai tokoh masyarakat seperti kepala desa 

serta para ketua RT setempat agar dapat menarik 

perhatian masyarakat sekitar.  

 

Lokakarya ini dimaksudkan untuk memberi 

bekal wawasan kepada peserta terkait prospek yang 

menjanjikan dari hasil mengolah tangkapam laut 

menjadi fozen food.  

l. Pelaporan 

Pelaporan dilakukan ketika program telah 

dilaksanakan sebagai bahan evaluasi, sehingga akan 

terlihat apakah program pembinaan yang dijalankan 

ini berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan 

terencana tau tidak. Jika hasil yang diperoleh 

menunjukkan pada tahap yang maksimal, maka 

strategi dan pelaksanaan program dirasa sudah bagus 

dalam tahap ini. Namun jika hasil yang didapatkan 

jauh dari kata maksimal, maka harus ada koreksi dan 

juga evaluasi sebagai bahan pembelajaran dan juga 

pelaporan yang selanjutnya. 

m.  Pemutakhiran Data Sasaran 2 Bulan Pasca 

Program 

Hasil yang telah didapatkan akan dijadikan 

laporan sebagai pedoman guna menjalankan 

kegiatan selanjutnya, data pasca pelaksanaan 

program akan dijadikan bahan acuan dalam 

pemutakhiran data sasaran 2 bulan pasca program 

terlaksana. Agar tidak ada kegiatan yang berhenti, 

maka hal ini dirassa perlu untuk dilakukan secara 

berkelanjutan. 

Lanjutan... 
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NO. 

 

Jenis Kegiatan 

Bulan 

Juni  Juli Agus  Sep Okt  Nov  Des  

1. Persiapan  M1       

2.  Survey dan Pengamatan M2       

3.  Perumusan Masalah dan Solusi M3       

4. Penyusunan Proposal M3       

5. Pelaksanaan   Juli M4 – November M1  

6.  Evaluasi       M2  

7. Penyusunan Laporan Akhir      M3  

 

JADWAL 
KEGIATAN 

 

Tabel III. Jadwal Kegiatan 

No. Alat 

Kebutuhan 

Volume Harga 

Satuan 

(Rp) 

Nilai 

(Rp) 

1 Mesin 

Penggiling  

2 buah 5.000.000 10.000.000 

2 Gas  5 buah  480.000 2.400.000 

3 Kompor  5 buah  325.000 1.625.000 

4 Pisau  25 buah  45.000 225.000 

5 Panci/Kukusan  10 buah 215.000 2.150.000 

6 Baskom  25 buah  40.000 1.000.000 

7 Talenan  10 buah 30.000 300.000 

8 Spatula  10 buah 25.000 250.000 

Jumlah 17.975.000 

No. Biaya Bahan 

Habis Pakai 

Volume Harga 

Satuan 

(Rp) 

Nilai 

(Rp) 

1 Ikan Tuna 50 kg 75.000 3.750.000 

2 Ikan Tongkol 35 kg 45.000 1.575.000 

3 Ikan Tenggiri  30 kg 42.000 1.260.000 

4 Rajungan  50 kg 45.000 2.250.000 

5 Udang  40 kg 48.000 1.920.000 

6 Tepung Terigu 200 kg 10.000 2.000.000 

7 Tepung 

Tapioka 

100 kg 8.000 800.000 

8 Bawang Putih 25 kg 22.000 550.000 

 

9 Bawang 

Merah 

25 kg 35.000 875.000 

10 Tepung 

Panir 

15 kg 28.000 420.000 

11 Mentega   30 kg 10.000 300.000 

12 Telur 70 kg 25.000 1.750.000 

13 Penyedap 

Rasa 

30  

bgks 

10.000 300.000 

14 Garam  10 kg 7.000 70.000 

15 Plastik 

Vacum 

Sealer 

1500 

biji 

550 825.000 

Jumlah 18.645.000 

No. Biaya 

Lain-lain 

Volume Harga 

Satuan 

(Rp) 

Nilai 

(Rp) 

1 Biaya 

Promosi 

dan Lain-

lain 

4 bulan 1.800.000 7.200.000 

Jumlah 7.200.000 

Total Anggaran sejumlah Rp. 43.820.000,- 

 

RANCANGAN BIAYA 
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JUDUL: 

“Penguatan Desa Sarimukti Sebagai Sentral Anyaman 
Bambu Melalui Pemberdayaan Kelompok Pengrajin Dengan 
Inovasi Produk Dan Pengelolaan Media Sosial, Menuju Desa 
Mandiri Dan Kreatif” 

NAMA KELOMPOK: 

Kardian                                    

Alfa Ruliandi                           

Nadia Ainnurahman                

Fauzan Ibnu Maulana               

Sutrisna                                   

Wildan Ghozy Fawwaz           

Fajar Nur Hidayat                    

Tatan Mulyana                        

Khairil Anwar Simamora        

Oman Rohman                        

Ahmad Hamja                         

DOSEN PEMBIMBING: 

GUSNELI, S.E., M.Si 



  

LATAR 
BELAKANG 
MASALAH 
 

Desa Sarimukti merupakan 

salah satu Desa yang ada di 

Kecamatan Karangnunggal 

Kabupaten Tasikmalaya Privinsi 

Jawa Barat. Keberadaan Desa 

Sarimukti dikelilingi oleh 

perbukitan dan pesawahan, oleh 

karena itu kehidupan masyarakat 

Desa Sarimukti dalam menghidupi 

kebutuhan sehari-hari, mereka 

memanfaatkan sumberdaya alam 

yang ada disekelilingnya, baik dari 

sektor pertanian, perkebunan dan 

peternakan. 

Selain dengan hasil alam 

yang melimpah warga desa 

sarimukti Kabupaten Tasikmalaya 

terkenal dengan budaya gotong 

royong, kerja bakti serta sikap 

ramah, dan sopan santun 

sebagimana menonjolkan ciri khas 

ke-Sundaanya. Setiap aktivitas 

kegiatan sosialnya selalu dilakukan 

bersama-sama, seperti kegiatan 

“Jum’at Bersih” (JUMSIH), 

membangun sarana ibadah, 

membangun MCK dan aktivitas 

lainnya. Melihat aktivitas seperti 

itu, menunjukan bahwa warga 

Desa Sarimukti sangat lah 

menjunjung tinggi dan menerapkan 

nilai-nilai serta konsep pancasila 

yang sudah diwariskan oleh pendiri 

bangsa sebagai dasar Negara 

Kesatuan Repulik Indonesia. 

 

Desa sarimukti dengan 

wilayah perbukitan, pesawahan 

serta perkebunan, mengandung 

banyak potensi yang bisa 

dikembangkan menjadi sumber 

mata pencaharian yang bernilai 

lebih. Sumber daya alam yang 

melimpah menjadi kekuatan Desa 

Sarimukti untuk bisa berkembang 

dan mengembangkan potensinya. 

Setelah menganalisis 

aktivitas warganya, ternyata 

penduduk Desa Sarimukti ada yang 

memiliki keterampilan menganyam 

bambu. Prosesnya bambu tersebut 

terlebih dahulu dirapihkan, dijemur 

sampai kering lalu dianyam dan 

dibentuk barang-barang yang bisa 

digunakan untuk keperluan sehari-

harinya. Produk yang dihasilkannya 

seperti kipas, bakul, tampan dan 

lain-lain. Keahlian ini tidak 

sembarang orang bisa dalam 

melakukannya, tetapi dari sekian 

banyak warga desa sarimukti ada 40 

orang yang kami data dan memiliki 

keterampilan dalam menganyam 

bambu. 

Yang menjadi problem dari 

pengrajin tersebut adalah pada 

inovasi, pemasaran, dan kapasitas 

produksi, sehingga tidak banyak 

orang yang mengetahui dari produk 

yang mereka hasilkan, dan 

keterbatasan pembutan karena 

mereka melakukannya hanya 

sendiri-sendiri. Kesulitan 

melakukan inovasi salah satunya 

dikarnakan Pendidikan warga Desa 

Sarimukti yang masih rendah. 

Berdasarkan wawancara tim 

kami pada survey lapangan,  kepada 

kepala Desa Sarimukti 

menyampaikan bahwa terdapat 45% 

penduduknya berpendidikan 

Sekolah Dasar (SD), 25% 

berpendidikan Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), 20% berpendidikan 

Sekolah Menengah Atas (SMA 

sedrajat), 5% Berpendidikan 

Sarjana bahkan 5%-nya tidak 

bersekolah. Dengan kondisi rata-

rata pendidikan pengraji adalah SD, 

hal ini menjadi problem dalam 

beradaptasi untuk mengikuti 

perkembangan zaman yang semakin 

moderen dikarenakan kurangnya 

informasi dan pengetahuan yang 

didapatkannya. 

Dalam upaya 

memberdayakan masyarakat dari 

kondisi yang ada maka keahlian dan 

sumber daya alam menjadi modal 

kuat dalam upaya mencapai prestasi 

Desa dan kemadirian masyarakat. 

Yang menjadi fokusnya adalah pada 

pengelolaan bambu dan 

pembentukan kelompok pengrajin 

anyaman bamboo melalui 

pembentukan kelompok, agar 

menjadi masyarakat di Desa 

Sarimukti yang mandiri dan kreatif. 
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PERUMUSAN MASALAH 
 

1.   Bagaimana  langkah  mengelola  bambu  menjadi  barang  

yang  memiliki  nilai  dan memiliki kualitas yang baik ? 

2.   Bagaimana langkah memberdayakan kelompok pengrajin 

anyaman bambu di Desa Sarimukti dengan pengolahan 

bambu yang ada didaerahnya ? 

3.   Bagaimana mempromosikan hasil anyaman bambu dari hasil 

produksinya? 

 1.  Meningkatkan pengetahuan pengrajin anyaman bambu. 

2.  Meningkatkan produksi anyaman bambu didesa sarimukti. 

3.  Melakukan pemasaran kerajinan dari bambu yang sudah diproduksi. 

4.  Meningkatkan dinamika kelompok pengrajin anyaman bambu. 

5.  Meningkatkan pendapatan para pengrajin anyaman bambu. 

6. Memberikan wawasan kepada warga dalam pengelolaan industry 

    kreatif. 

7.  Menjadikan Desa Sarimukti sebagai Desa yang 

memiliki warga yang mandiri dan kreatif. 

TU
JU

A
N

 

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pada 

kelompok pengrajin anyaman bambu. 

2.   Memperoleh keuntungan dari hasil anyaman bambu. 

3.   Menumbuhkan jiwa yang mandiri dalam menghidupi 

keluarganya. 

4.   Meningkatkan kesejahteraan warga. 

5.   Menjalin kerjasama dengan BUMDES dalam pemasaran 

produk yang dihasilkan. 

6.   Menjalin kerjasama kepada pemerintah kabupaten 

Tasikmalaya khususnya dinas terkait Industri Kreatif. 

7.   Tersedianya rumah produksi dan galeri untuk 

menampilkan produk yang dihasilkan. 

8.   Terbentuk kelompok Pengrajin Anyaman Bambu 

dengan nama “Tali Sarimukti”. Pembentukan 

kelompok ini ditargetkan pada bulan Agustus setelah satu 

bulan kegiatan. 

INDIKATOR KEBERHASILAN 

PROGRAM 
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9.   Menjalin kerjasama dengan BUMDES dalam 

pemasaran produk yang dihasilkan. Serta 

BUMDES Desa Sarimukti mejadi sentral 

anyaman bambu, dan BUMDES menjadi 

wadah para pengrajin. 

10. Program ini akan dikembangkan dengan Dinas 

Koperasi Kabupaten Tasikmalaya agar 

menjadi salah satu kelomok pengrajin yang 

dibina oleh Dinas terkait. 

11. Konfrensi SKS akan diajukan ke Wakil Rektor 

III ITB Ahmad Dahlan Bidang 

Kemahasiswaan dengan mata kuliah yang 

direncanakan untuk konfrensi adalah : 

a.   Sociopreneur 

b.   Businees Execution 

c.   Studi Kelayakan Bisnis (SKB) 

Lanjutan... 

1. Menumbuhkan jiwa seni dan kreatif, inovatif 

dan mandiri pada kelompok pengrajin dan 

memiliki daya saing yang tinggi pada produk 

tersebut. 

2. Mampu mengelola media pemasaran dengan 

menggunakan media social (Instagram, 

Facebook, Youtube dan Website). 

3. Memasarkan produk yang dihasilkan ke lokasi-

lokasi pasar tempat belanja masyarakat sekitar 

dan mengikuti berbagi pameran. 

LUARAN YANG DIHARAPKAN 
 

1. Meningkatkan penghasilan masyarakat dari 

kerajinan bambu. 

2. Memberikan pengetahuan kepada kelompok 

pengranjin terkait potensi-potensi yang besar 

dari anyaman bambu. 

3. Menjadikan desa yang mandiri dan kreatif serta 

produktif dalam mengelola sumber daya alam. 

 

MANFAAT PROGRAM 

4.  Memberikan kesadaran kepada masyarkat dalam 

pengelolaan sumber daya alam dan aktivitas 

yang dibangun secara bersama-sama. 

5. Menjadikan produk anyaman Bambu sebagai 

produk Bumdes Desa Sarimukti 

GAMBARAN UMUM 

MASYARAKAT SASARAN 

Gambar I : Foto Daerah Sasaran 

(Akses Desa Sarimukti Jalan Raya Cidadap) 

 Desa Sarimukti menjadi Desa sasaran 

dalam pelaksanaan kegiatan Program Holistik 

Pengabdian dan pemberdayaan Desa (PHP2D). 

Dengan melihat kondisi masyarakat yang 

keterbelakangan dalam memperoleh pendapatan 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga 

ada beberapa warga yang memanfaatkan 

keterampilannya dalam bidang kerajianan anyaman 

dari bambu, salah satunya memproduksi kebutuhan 

yang bisa digunakan oleh warga. 

 Produksi yang mereka lakukan ketika waktu 

senggang selepas bercocok tanam, bahkan hanya 

waktu-waktu tertentu apabila ada pesanan dari 

warga yang membutuhkan. Produk yang mereka 

hasilkan merupakan produk yang cukup layak 

untuk digunakan, tetapi karena tidak adanya wadah 

dalam mempublikasi produk tersebut sehingga 

menjadikan produk itu tidak diketahui oleh banyak 

orang. 
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Di Desa Sarimukti ada 40 orang yang 

memiliki ketampilan menganyam bambu, mereka 

rata-rata pendidikannya adalah SD, saat ini belum 

ada kelompok pengrajin di Desa itu, yang sudah ada 

di Desa Sarimukti adalah kelomok petani padi 

dengan nama“Petani Mekar Saluyu”. 

Desa Sarimukti berada di JL. Raya Cidadap. 

Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya. Upaya 

melakukan kegiatan ini agar pengrajin di Desa 

Sarimukti memiliki ketempilan yang khas dalam 

mengiovasi produk dan dapat dipublikasikan 

dengan baik. 

Lanjutan... 

Metode pemberdayaan yang akan kami 

lakuka yaitu sepenuhnya dilapangan dengan 

mengikuti prtokol kesetan, memakai masker, cuci 

tangan dan jaga jarak. Hal ini Berdasarkan 

kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat 

“Ridwan Kamil” yang disampaikan dilaman berita 

detik.com pada hari Jumat 25 juni 2020 menyatakan  

bahwa “PSBB Jawa Barat 100 persen daerah Siap 

Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)”. 

Jikalau pada waktu pelaksanaan program 

ada kebijakan baru yang dikeluarkan oleh 

pemerintah setempat, maka akan dilakukan sesuai 

dengan kondisi yang ada diwilayah sasaran. 

Adapun metode pelaksanaan PHP2D sebagai 

berikut : 

1. Roadmap Kegiatan PHP2D 

 Roadmap kegiatan ini dilakukan untuk 

memberikan sistematika dalam mejalankan 

kegiatan supaya lebih mudah dan terukur. 

Adapun susunan Roadmap kegiatan Program 

Holistik Pemberdayaan dan Pembinaan Desa 

sebagai berikut : 

METODE 

PELAKSANAAN 

a. Menentukan Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

Untuk terjun kemasyarakat perlu 

perencanaan waktu  pelaksanaan  yang matang. 

Tentunya hal ini akan memudahkan alam 

melaksanakan kegiatan, menyesuaikan dengan 

kondisi masyarakat, lingkungan dan pihak yang 

terkait dangan pelaksanakan kegiatan ini. 

b. Menentukan Sasaran Kegiatan 

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian 

tentunya tim pelaksana kegiatan harus 

menentukan target dan sasaran yang jelas dan 

terukur. Dengan menentukan sasaran yang tepat 

akan berpengaruh pada keberhasilan dan 

keberlanjutan program. 

c. Menentukan Produk Yang Perlu dikembangkan 

Di Desa 

Dengan adanya potensi keterampilan didesa 

serta dianalisis, kira-kira potensi apa yang sesuai 

dengan sasaran yang sudah ditentukan diatas. 

Maka target dan sasaran serta pengembangan 

inovasi keterampilan yang dimiliki warga 

menjadi acuan untuk mencapai indicator 

keberhasilan program. 

2. Kegiatan Yang Akan Dilakukan 

a. Survey Awal 

Survey ini dilakukan setelah mendapatkan 

informasi terkait Program Holistik 

Pemberdayaan dan Pembinaan Desa 

(PHP2D). Karena sejak dilakukannya belajar 

via online kami memutuskan untuk pulang 

kampung, melakukan aktivitas belajar 

dirumah. Oleh karena itu pengambilan data 

yang kami lakuka dalam program ini dengan 

cara observasi langsung melihat kondisi 

masyarakat yang ada di Desa Sarimukti. 

b. Identifikasi Masalah 

 
Gambar II : Kondisi Perkebunan 

Bambu di Desa Sarimukti 

(Pepohonan Bambu Yang 

Ada Dilingkungan Desa 

Sarimukti) 
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Survey ini dilakukan setelah mendapatkan 

informasi terkait Program Holistik 

Pemberdayaan dan Pembinaan Desa 

(PHP2D). Karena sejak dilakukannya belajar 

via online kami memutuskan untuk pulang 

kampung, melakukan aktivitas belajar 

dirumah. Oleh karena itu pengambilan data 

yang kami lakuka dalam program ini dengan 

cara observasi langsung melihat kondisi 

masyarakat yang ada di Desa Sarimukti. 

c. Analisis Kebutuhan 

Desa Sarimukti merupakan salah satu desa 

di kecamatan Karangnunggal. Desa yang 

cukup jauh dari kantor kecamatannya namu 

terkenal dengan potensi alamya. Meski 

demikian akses dalam penyampaian 

informasi sejauh ini cukup maksimal. 

Desa sarimukti memiliki lokasi yang 

strategis, bahkan memiliki ruangan 

serbaguna yang kurang  dimanfaatkan 

dengan baik,  diharapkan dengan adanya 

program ini bisa gunakan sebagai ruang 

galeri dan penempatan barang hasil. Di 

halaman depan Desa Sarimukti terdapat 

lapangan yang luas sehingga bisa digunakan 

untuk kegiatan pameran dari hasil produksi 

kelompok pengrajin anyaman bambu. 

Proses promosi dan publikasi dilakukan 

dengan menggunakan media sosial seperti 

Instagram, Facebook, youtube dan Websait. 

Media sosial ini diharapkan akan mampu 

memasarkan dan meberikan informasi-

informasi terkait dengan produk dan 

kegiatan produksi para pengrajin anyaman 

bambu. 

a.   Analisis Kondisi Masyarakat 
 

Dalam melakasanakan program ini tentunya 

tidak bisa berjalan sendirian melaikan perlu 

kerjasama dan dukungan dari pemerintah 

setempat (pengurus desa) dalam 

mensukseskan kegiatannya. 

Keterlibatan pemerintah desa sangat 

berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan 

ini guna menyampaikan informasi dan 

pemahaman kepada seluruh masyarakat. 

Kaitanya dengan penyampaian informasi ini 

sangat pentinga agar tidak terjadi kesalah 

fahaman yang akan menimbulkan 

kejanggalan dan permasalahan pada 

pelaksana kegiatan. 

b. Pemetaan Kondisi Masyarkat Desa 

Sarimukti 

Dalam upaya membangun kesadaran 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

ekonominya maka perlu keseriusan dalam 

melakukan pembimbingan dan 

pendampingan. Pemetaan dilakukan 

berdasarkan analisis- anlisis yang sudah 

dilakukan diawal, sehingga akan 

menghasilkan solusi dan pemetaan yang 

tepat. 

Yang harus dilakukan adalah memetakan 

masyarakat dalam pola pikirnya bahwa 

wawasan ketempilan akan membawanya 

kepada kesuksesan dalam menghasilkan 

produk dan kreativitas. Dengan seperti itu 

masyarakan akan memulai aktivitasnya 

dengan beradaptasi pada lingkungan dan 

lebih memaknai serta memanfaatkanya. 

d. Khalayak Sasaran 

Yang menjadi khalayak sasaran Program 

Holistik Pemberdayaan dan Pembinaan 

Desa (PHP2D) adalah warga yang memiliki 

ketrampilan dalam menganyam bambu. 

 

Lanjutan... 
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Sosialisasi 

(Program Desa Binaan) 
 
 
 
 

Pembuatan Kelompok 

 

Pelatihan Dokumentasi 

dan Pemasaran 

(Instagram, Facebook, 

Youtube dan Website)

 
 
 

Pelatihan Pembuatan 

Anyaman Bambu 

Seminar Hasil 
 
 
 

 
Monitoring Kegiatan

Pelatihan Manajemen 

Kelompok 

 
 
 

Evaluasi Kegiatan 
Program dama Hibah Desa

FGD (Focous Group 

Discussion) 

 

 
Pembuatan Laporan 

Kegiatan

e. Penyususnan Program 

Tabel I. Penyusunan Program 

 
f. Perumusan Dan Pengukuran Indikator 

Keberhasilan Program 

Perumusan dan pengukuran keberhasilan 

program dilihat aspek-aspek dan tahapan 

sebagai berikut : 

1. Tahap awal 

Yang dilihat dari tahap awal adalah pada 

aspek prilaku masyarakat, apakah 

dengan adanya pergram PHP2D ini ada 

perubahan yang signifikan terhadap 

prilaku warga masyarkat desa sarimukti. 

2. Tahap Keberlanjutan Program 

Setelah berhasil pada perubahan prilaku 

maka beriringan dengan pelaksanaan 

program yang dilihat adalah dari aspek 

bertahan tidaknya kelompok yang sudah 

dibuat itu dan aspek pendapatan. Dua 

aspek itu yang akan mengukur 

bagaimana program itu berhasil dan 

dapat berjalan berkelanjutan. 

g. Pelaksanaan Program 

a. Tahap Sosialisasi Pengelolaan Bambu 

Dalam sosialisasi ini akan 

disampaikan bagaimana fungsi dan 

kegunaan dari bambu itu sendiri dan 

kebermanfaatan bambu yang sudah 

dijadikan industri kreatif.  

 

 Setelah melakukan sosialisasi ini 

diharapkan warga masyarakat Desa 

Sarimukti akan memilih dan menentukan 

pilihan dalam proses memanfaatkan pohon 

bambu yang ada lingkungan sekitar. 

b. Tahap Pelatihan Pembuatan Kerajinan 

Anyaman Bambu 

Dalam pelaksanaan ini dilakukan pelatihan 

langsung kepada masyarakat yang menjadi 

taget yaitu untuk mengetahui proses 

pembuatan dan mengiovasikan produk yang 

sudah ada. Dengan adanya pelatihan ini 

diharapkan peserta mampu 

mengembangkan keterampilan yang 

dimilikinya. Pelatihan ini akan 

dilaksanakan diruang serbaguna Desa 

Sarimukti. 

Adapun perlengkapan yang harus disiapkan 

dalam pelatihan ini : 

1. Ruangan 

2. Infokus + Layar 

3. Laptop 

4. Sound Sisytem 

5. Bahan utama yaitu bamboo 

6. Regaji untuk memptong bamboo 

7. Pisau berbagai ukuran yang udah  

disipakan, gunanya untuk merapihkan babu 

agar siap dianyam 

8. Pernis untuk memberikan warna yang 

terang dan mengkilat. 

c. Tahap MOM (Manajemen Organisasi 

Masyarakat) 

1. Musayawarah Bersama Masyarkat 

Musyawarah ini dilakukan oleh 

perwakilan dari masing-masing 

kelurahan bersama Tim Mahasiswa 

dalam rangka persiapan kegiatan yang 

akan dilaksanakan dalam Program 

Holistik Pemberdayaan dan Pembinaan 

Desa. Musayawarah ini dilakukan 

dalam rangka memberikan informasi 

dan menguatkan terlaksana kegitan 

bersama Masyarakat Desa Sarimukti 

dan Mahasiswa.  

Lanjutan... 
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Anyaman Bambu 

Dalam pelaksanaan ini dilakukan pelatihan 

langsung kepada masyarakat yang menjadi 

taget yaitu untuk mengetahui proses 

pembuatan dan mengiovasikan produk yang 

sudah ada. Dengan adanya pelatihan ini 

diharapkan peserta mampu 

mengembangkan keterampilan yang 

dimilikinya. Pelatihan ini akan 

dilaksanakan diruang serbaguna Desa 

Sarimukti. 

Adapun perlengkapan yang harus disiapkan 

dalam pelatihan ini : 

1. Ruangan 

2. Infokus + Layar 

3. Laptop 

4. Sound Sisytem 

5. Bahan utama yaitu bamboo 

6. Regaji untuk memptong bamboo 

7. Pisau berbagai ukuran yang udah  

disipakan, gunanya untuk merapihkan babu 

agar siap dianyam 

8. Pernis untuk memberikan warna yang 

terang dan mengkilat. 

1. Tahap MOM (Manajemen Organisasi 

Masyarakat) 

1.   Musayawarah Bersama Masyarkat 

Musyawarah ini dilakukan oleh perwakilan 

dari masing-masing kelurahan bersama Tim 

Mahasiswa dalam rangka persiapan 

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 

Program Holistik Pemberdayaan dan 

Pembinaan Desa. Musayawarah ini 

dilakukan dalam rangka memberikan 

informasi dan menguatkan terlaksana 

kegitan bersama Masyarakat Desa 

Sarimukti dan Mahasiswa.  

 Dengan adanya musyawarah ini diharapkan 

tidak ada kepentingan yang lain atau ada 

salah satu yang merasa terbebankan. 

Dengan demikian setelah diadakan 

mausyawarah ini akan terbangun 

kepercayaan antara masyarakan dan 

mahasiswa. 

2. Pembentukan Tim Pengelola Kelompok 

Pengrajin Anyaman Bambu 

Pembentukan tim pengelola kelompok 

pengrajin anyaman bambu untuk 

mengorganisir jalannya kegiatan PHP2D 

secara teknis dilapangan, supaya berjalan 

dengan lancar. Tim pengelola ini meliputi 

orang-orang yang dianggapa mampu dan 

bisa mengelola kegiatan ini sesuai dengan 

acuan- acuan yang sudah dijalankan diawal. 

h. Strategi Pembinaan Khalayak 

Strategi ini dilakukan untuk mengontrol dan 

mengatur sekema dalam keberhasilan program 

yang dilakukan. Strategi yang digunakan ialah 

sebagai berikut : 

a. Pembinaan dalam manajemen kelompok 

Pembinaan yang dilakukan disini 

dilakukan untuk mengelola manajemen 

kelompok. Dimulai dari pembentukan 

kelompok, perencanaan kegiatan dan 

perumusan masalah serta pemecahanya. 

Hal ini dilakukan untuk melatih khalayak 

saasran dalam mengelola jalannya 

kegiatannya. 

b. Pembinaan dalam bidang kreatifitas dan 

inovasi produk 

Untuk menghasilkan produk yang 

berinovasi dan memiliki ke-unikan serta 

menarik konsumen, maka perlu pembinaan 

dalam menginovasi dan membrending 

produk. Supaya dengan pembinaan ini, 

khalayak sasaran mendaptakan 

pengetahuan yang baru terkait produk 

tersebut dan keterampilan dalam 

melakukan inovasi. 

  

 

c. Pembinaan Dalam Pemasaran Produk 

Dalam upaya menciptakan desa yang 

mandiri dan kratif, maka sekiranya perlu 

memanfaatkan media sosial yang tepat. 

Oleh karena itu dengan semakin cepatnya 

perkembangan zaman dan teknologi 

informasi mengharuskan pelaku usaha 

beradaptasi dengan perubahan itu, dan 

kelompok pengrajin yang menjadi binaan 

agar dapat memahami pengelolaan media 

sosial yang tepat dalam memasarkan 

produk. 

d. Pembinaan dalam bidang manajemen 

keuangan 

Pengelolaan manajemen keuangan menjadi 

salah satu pencatatan yang harus dibuat oleh 

setiap instansi perusahaan atau pengusaha 

bahkan indvidu termasuk dalam kelompok 

pengrajin pembinaan saat ini. Oleh karena 

itu pembinaan dalam menajema keuangan 

penting disampaikan dalam kegiatan ini, 

agar khalayak sasaran mampu 

menggunakan keuangn dengan baik dan 

tersusun.. 

i. Perintisan Kemitraan 

Printisan kermitraan yang dilakukan disini 

dengan cara membangun kerjasama antar 

perusahaan atau instansi yang bersangkutan dan 

relevan terhadap produk PHP2D yang telah 

dihasilakan. Printisan kemitraan dilakuan 

dengan melakukan kerjasama sebagai berikut: 

a. BUMDES 

Melakukan kerjasama dengan 

BUMDES untuk distribusi pemasaran 

produk yang dihasilkan dari pelaksanaan 

program PHP2D, dengan begitu produk 

yang dihasilkan akan mudah diakses oleh 

masyarakat yang ada didesa sekitar. 

b. Dinas Koperasi Kabupaten Tasikmalaya 

Melakukan koordinasi dengan 

Dinas Koperasi Kabupaten Tasikmalaya 

dalam pelaksanaan program PHP2D yang 

telah dilaksanakan. Setelah itu melakukan 

kerjasama dengan Dinas Kabupaten 

Tasikmalaya yang sehingga akan 

mempromosikan produk yang dihasilkan 

tersebut.  

 

Lanjutan... 
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j. Perintisan Monitoring dan Evaluasi 

Berdasarkan Indikator Keberhasilan 

Program 

a. Monitoring 

Monitoring dilakukan untuk memantau 

dan mengawasi keberlanjutan program, 

apakah program masih berjalan atau 

tidak. Dalam tahapan monitoring ini 

dilakukan dalam rangka mencari 

informasi sebagai berikut : 

1. Memastikan program yang sudah 

disosialisasikan apakah berjalan atau 

tidak 

2. Menampung informasi terkait 

keberadaan produk yang telah 

dihasilkan apakah ada kendala atau 

tidak. 

3. Memberikan solusi kepada  

masyaraka  terhadap  kendala  yang  

dialami selama perjalanan kegiatan 

berlangsung. 

b. Evaluasi Program 

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui 

kendala yang dialami dalam pelaksanaan 

program yang sedang berjalan serta untuk 

mengetahui kelemaha dalam sektor 

manakah sehingga nantinya akan 

dilakukan sebuah perubahan dan 

pemecahan masalahnya. 

k. Lokakarya Hasil Program PHP2D 

Lokakarya ini dibuat dalam rangka menguji 

kelayakan produk serta memberikan solusi 

terhadap permasalahan yang ada dalam 

produk ini. Dengan adanya lokakarya akan 

memaksimalkan kualitas produk berdasarkan 

kajian-kajian ilmiah yang dibahas oleh para 

pakar yang ahli dalam bidang tersebut. 

Kehadiran pakar dalam lokakarya ini tim 

akan mengupayakan mengadirkan dinas 

perindustrian Kabupaten Tasikmalaya, 

pemilik kerajian rajapolah dan dosen ITB 

Ahmad Dahlan.  

Upaya ini dilakukan dalam rangka 

mengkaji dan mencari solusi dari 

permasalahan yang ada dalam produk 

tersebut. 

l. Pelaporan Kegiatan 

a. Laporan Awal 

Laporan awal berisikan laporan kegiatan 

yang sudah dilaksanakan. Laporan ini 

meliputi laporan-laporan dari hasil 

kegiatan pemuda-pemudi di Desa 

Sarimukti yang mengikuti program 

PHP2D, serta memaparkan proses 

pelaksanaan kegiatan dari awal hingga 

akhir. 

b. Revisi Laporan 

Revisi laporan dilakukan ketika ada 

perubahan atau peroses perkembangan 

yang baru dalam kegiatan, sehingga 

diharuskan merevisi laporan kegiatan 

untuk menyesuaikan dengan keadaan 

yang berkembang. 

c. Lapran Akhir 

Laporan akhir dibuat setelah revisi 

laporan selesai. Laporan akhir ini untuk 

menyimpulkan laporan kegiatan dari 

awal hingga akhir. 

 

 

 

Lanjutan... 
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Tabel II.  Jadwal Kegiatan 

 

 

 

 
 

Jenis Kegiatan 

Bulan-Ke 

1 2 3 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Persiapan                 

Sosialisasi                 

Pembentukan Kepanitiaan                 

Pembentukan     Kelompok 

dan Pembinaan 

                

Pelatihan 1                 

Pelatihan 2                 

FGD Pengutan Produk                 

Pameran Hasil                 

Pelatiahan       Pengelolaan media 
(Instagram,facebook, 
websait dan youtube) 

                

Seminar Dan Publikasi                 

Monitoring                 

Evaluasi                 

Pelaporan                 

 

JADWAL KEGIATAN 
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Keterangan 
 

Jumlah 
Harga Satuan 

(Rp) 
Jumlah 

(Rp) 

Biaya Habis Pakai 

1 Pembuatan Proposal 10 30.000 300.000 

2 Pembuatan Modul 

Kegiatan 

50 15.000 1.500.000 

3 Pembuatan Laporan 

Akhir 

10 50.000 500.000 

4 Alat Tulis Panitia 4 Paket 100.000 400.000 

5 Alat Tulis peserta 50 25.000 1.250.000 

6 Spidol 2 Lusin 100.000 200.000 

7 Tinta 8 30.000 240.000 

8 Bambu 150 7.000 1.050.000 

9 Lem Kayu 50 15.000 750.000 

10 Vernis 40 25.000 1.000.000 

11 Cat 40 35.000 1.400.000 

12 Akomodasi Persiapan 1 300.000 300.000 
 

14 
Konsumsi dan 
akomodasi 

Pelatihan 

 

4 
 

1.000.000 
 

4.000.000 

 

15 
Konsumsi dan 
Akomodadi 

Pembentukan Kelompok 

 

1 
 

1.000.000 
 

1.000.000 

16 Transportasi Pulang 

Pergi 

10 350.000 2.000.000 

17 Transport Pemateri 4 350.000 1.400.000 

18 Makanan Pemateri 4 25.000 100.000 

19 Kuota Internet 10 100.000 1.000.000 

20 Sewa Sound Sistem 4 100.000 400.000 
 

21 
Akomodasi dan 
konsumsi 
pelaporan 

 

3 
 

100.000 
 

300.000 

 

22 
Akomodasi dan 
konsumsi 
controlling 

 

7 
 

100.000 
 

700.000 

Peralatan Pendukung 

23 Pisau Penghalus 25 50.000 1.250.000 

24 Banner Utama 1 : 3 x 5 25.000 375.000 

 

Table III : Rancangan Biaya 
 

 

RANCANGAN BIAYA 

21 



  

Lanjutan... 
 

25 Baner Informasi 1 : 3x 6 25.000 450.000 

26 Batre Charge 1 Paket 250.000 250.000 

27 Paku 2 Kg 30.000 60.000 

Seminar Dan Publikasi 

28 Banner 1 : 3 x 5 25.000 375.000 

29 Snack 100 7.000 700.000 

30 Makan 100 15.000 1.500.000 

31 Minuman  Gelas 3 dus 35.000 105.000 

32 Minuman Botol 2 dus 40.000 80.000 

33 Pembuatan Websait 1 1.500.000 1.500.000 

34 Publikasi Dan Dokumentasi 2 500.000 1.000.000 

35 FGD 1 2.000.000 2.000.000 

Jumlah 31.285.000 
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LATAR BELAKANG 

MASALAH 

(Gambar 1) 

Masyarakat yang terdapat 

di Desa Solear yang berada di 

Kabupaten Tangerang Provinsi 

Banten memiliki berbagai tempat 

pariwisata yang belum dapat 

dikelola dengan baik, terutama ada 

tempat pariwisata alam yang 

terkenal dengan monyet liarnya. 

Pariwisata di sana menjadi harapan 

bagi masyarakat sekitar untuk 

mendapatkan rezeki dalam mata 

pencahariannya. Akan Tetapi, 

pariwisata tersebut masih dikuasai 

oleh preman-preman yang 

mengelola dan memanfaatkan 

keuntungannya untuk pribadi. 

Tidak hanya itu, para preman ini 

pun tidak bertanggung jawab 

dengan monyet-monyet yang ada di 

wisata tersebut. Padahal uang hasil 

biaya wisatawan yang datang telah 

diterima oleh preman-preman 

tersebut. Padahal pariwisata 

tersebut memiliki prospek yang 

baik untuk meningkatkan 

perekonomian desa tersebut yang 

mana rata-rata pekerjaannya masih 

petani dan buruh pabrik 

Lokasi yang cukup strategis 

membuat potensi pariwisata ini 

sangatlah memiliki prospek yang 

cukup bagus untuk ke depannya. 

Hal ini bisa diiringi dengan 

membangun perekonomian 

menengah masyarakat agar 

nantinya masyarakat sekitar dapat 

beriringan membangun usahanya di 

sekitar area pariwisata. Dengan 

meningkatnya perekonomian 

masyarakat nantinya bertujuan 

dapat memperbaiki system tatanan 

hidup masyarakat ke depannya. 

Bukan hanya itu, dengan adanya 

sosialisasi serta konsolidasi dengan 

masyarakat sekitar. Maka akan 

membangun pola pikir masyarakat 

yang ada di sekitar. Dan mampu 

saling mensinergikan kegiatan 

masyarakat yang nantinya dapat 

berjalan beriringan untuk 

mengembangkan potensi 

pariwisata yang ada di daerah 

Solear. 

Berdasarkan survei yang 

telah dilakukan juga bahwa potensi 

Sumber Daya Alam yang ada di 

desa Solear sangatlah prospek 

untuk ke depannya. Tidak hanya 

itu, bahkan Sumber daya Manusia 

yang ada di sekitar area tersebut 

sangatlah memadai. Banyak 

masyarakat yang dapat membuka 

usaha mereka di area setempat. Dan 

dengan disinergikannya lapisan 

masyarakat setempat maka akan 

dapat mengembangkan pariwisata 

tersebut ke depannya. 

 

Dan dengan bekerja sama 

antara karang taruna dengan kepala 

desa setempat nantinya mampu 

memegang kendali masyarakat 

setempat yang ada. Dalam program 

ini dimaksudkan adalah untuk 

memberdayakan masyarakat Desa 

Solear agar dapat mengelola 

pariwisata tersebut agar dapat 

berkembang dengan baik dan 

menjadi sumber ekonomi mandiri 

untuk masyarakat sekitar. 

 

RUMUSAN 

MASALAH 
1. Bagaimana strategi yang tepat 

dalam memberdayakan 

masyarakat desa Solear untuk 

mengelola pariwisata lokal 

desanya? 

2. Bagaimana masyarakat desa 

Solear dapat meningkatkan 

kemampuan perekonomian desa 

yang mandiri dengan 

pemanfaatan pengelolaan 

pariwisata lokalnya? 

3. Bagaimana pariwisata desa 

Solear dapat menarik minat 

pengunjung dari dalam dan luar 

negri? 

4. Bagaimana tempat pariwisata ini 

dapat memenuhi lapangan 

pekerjaan masyarakat desa 

Solear? 
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1. Diterapkannya strategi pengelolaan pariwisata alam di Desa 

Solear oleh masyarakatnya untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakat desa yang mandiri. 

2. Teratasinya permasalahan pengelolaan pariwisata di Desa Solear 

dengan meningkatkan kreativitas masyarakat dalam mengelola 

tempat pariwisata desa melalui penerapan inovasi terbaru dengan 

memanfaatkan teknologi termasuk sosial media dalam 

pengelolaan pariwisata. 

3. Masyarakat umum dapat mengetahui eksistensi pariwisata desa 

Solear melalui promosi dan publikasi yang dilakukan dalam 

pembinaan dan dapat menarik minat wisatawan domestik 

maupun internasional untuk berkunjung. 

4. Terciptanya sebuah lapangan pekerjaan bagi masyarakat 

setempat dan juga terciptanya tempat pariwisata yang dikelola 

dan dirawat secara baik sehingga tempat pariwisata tersebut 

mampu bersaing secara regional maupun nasional. 

 

TUJUAN 

1. Perubahan pola pikir yang nantinya akan menyebabkan 

perubahan pola perilaku masyarakat dalam pengelolaan potensi 

sumber daya alam yang maksimal dalam bidang pariwisata 

yang sebelumnya belum di manfaatkan oleh warga sekitar 

dengan diberikan edukasi dalam pelatihan sosialisasi `dalam 

pengelolaan wisata daerah, sehingga masyarakat sekitar desa 

dapat mampu mengimplementasikan ilmu yang diberikan dan 

terampil dalam mengelola pariwisata tersebut. 

2. Masyarakat dapat mengoptimalkan pengenalan & 

menginformasikan pariwisata desa melalui sistem digital 

marketing sehingga masyarakat dapat menerapkan sistem 

teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dalam meningkatkan 

kualitas pariwisata desa(seperti sistem pembayaran online, 

sistem berkode, sistem pendataan pengunjung,sistem promosi 

website,sistem promosi sosial media dan sistem lainnya). 

.... 

INDIKATOR 
KEBERHASILAN PROGRAM 
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Lanjutan... 

Dalam segi 

pembangunan,dibuatkan 

gazebo sebagai tempat 

peristirahatan untuk 

wisatawan dan juga  

dibuatkannya gapura selamat 

datang di wisata desa solaer 

yang bertujuan untuk 

menginformasikan kepada 

masyarakat umum serta 

mendesain ulang tata tetak 

pariwisata sehingga tata letak 

pariwisata tertata secara rapi. 

5. Dalam segi ekonomi, 

terbukanya lapangan 

pekerjaan untuk masyarakat 

sekitar yang sebelumnya 

banyak masyarakat desa 

solaer yang belum 

mendapatkan pekerjaan 

sehingga menimbulkan jiwa 

ekonomi masyarakat mandiri 

dalam memenuhi kebutuhan 

6. Kepedulian masyarakat 

terhadap lingkungan sekitar 

dalam mengelola dan merawat 

Sumber Daya Alam sehingga 

menjadikan pariwisata yang 

terawat sehingga mempunyai 

daya jual dalam menarik 

wisatawan. 

7. Keterlibatan rekan-rekan 

mahasiswa serta dosen-dosen 

dalam melakukan pengabdian 

Masyarakat akan semakin 

tinggi dengan memberikan 

pengarahan dan pelatihan 

dalam mengedukasi 

masyarakat. 

 

3. Terbentuknya lembaga lokal 

dengan diwadahi oleh karang 

taruna tingkat desa dan 

bekerja sama dengan Kepala 

Desa dan jajarannya yang 

akan meneruskan dan 

mengembangkan program 

pengembangan wisata 

4. Konferensi SKS akan 

dilakukan oleh Wakil Rektor 

III ITB Ahmad Dahlan Bidang 

PPIK, Kemahasiswaan dan 

Alumni  dengan mata kuliah 

yang direncanakan untuk 

konferensi adalah: 

- Studi Kelayakan Bisnis 

- Manajemen Pemasaran 

- Digital Marketing 

- Perilaku Organisasi 

 

Bila dilihat dari segi 

pengembangan dan 

pemanfaatannya tempat 

pariwisata merupakan destinasi 

pariwisata yang cukup 

menjanjikan, bila di kembangkan 

dan dimanfaatkan sebaik 

mungkin terlebih lagi 

pengelolaannya dilakukan 

dengan baik dan benar. Adanya 

program yang kami susun ini 

diharapkan dapat menghasilkan 

suatu inovasi berbasis 

pengembangan  pariwisata 

Solear, inovasi yang akan 

dikembangkan yaitu berorientasi 

pada: 

 

LUARAN 

 

1. Video kegiatan yang diharapkan 

hak ciptanya 

2. Publikasi video di Youtube 

(tahun pelaksanaan kegiatan) 

3. Berita populer di media masa 

(cetak/Online), berskala nasional 

4. Publikasi kegiatan di media masa 

5. Pembangunan fasilitas 

penginapan 

 

Program  pengembangan 

wisata Solear ini adalah untuk 

mengedukasi masyarakat desa 

terkait pengelolaan dan 

pemanfaatan potensi yang ada di  

desa tersebut, sehingga masyarakat 

memiliki pemahaman yang benar-

benar baik terkait pembangunan 

desanya. Sosialisasi kepada 

masyarakat merupakan edukasi 

pengembangan yang kami bawakan 

dengan harapan kesenjangan 

masyarakat sekitar dapat membaik 

dengan pengembangan 

pariwisatanya. 

Pengembangan Wisata 

Solear ini merupakan sarana yang 

baik dan tepat dalam membantu 

membangkitkan perekonomian 

masyarakat setempat, dengan 

meningkatnya perekonomian 

masyarakat yang mandiri dengan 

memanfaatkan potensi daerahnya. 

Program ini juga dapat menjadi 

potensi yang bagus untuk membuka 

lapangan pekerjaan baru bagi 

masyarakat di daerah tersebut, 

sehingga pengembangan ini bukan 

hanya ditargetkan untuk kemajuan 

pariwisatanya tapi pembangunan 

untuk kesejahteraan masyarakat. 

MANFAAT 
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  Lanjutan... 

Pemanfaatan pariwisata 

pun akan berdampak pada 

terkelola dan terawatnya sumber 

daya alam desa Solear, tentu hal 

ini dapat menjadi peluang di 

masa depan bila potensi alamnya 

terus dijaga sehingga dapat 

bertambah tempat rekreasi baru 

di desa Solear. Program 

pengembangan dan sosialisasi 

yang kami buat ini diharapkan 

dapat mengoptimalkan potensi 

dan dapat menjadi tempat wisata 

yang terus maju dan berkembang 

hingga dikenal di seluruh penjuru 

Indonesia. 

Desa Solear berada di 

Kecamatan Solear, Kabupaten 

Tangerang, Provinsi Banten, 

yang merupakan tempat sasaran 

dalam kegiatan pelaksanaan 

kegiatan program Holistik 

Pengabdian dan Pemberdayaan 

Desa (PHP2D). Desa Solear 

memiliki jumlah penduduk 

sebanyak 93.741 Jiwa 

berdasarkan survei penduduk 

(2017), dengan luas wilayah 

29,01 m3. Sebagian besar 

masyarakat Solear berprofesi 

sebagai Petani dan Karyawan 

Perusahaan, sebagiannya hanya 

sebagai buru harian bahkan ada 

yang tidak memiliki pekerjaan. 

  

GAMBARAN UMUM 
MASYARAKAT 
SASARAN 

 

Melihat kondisi 

masyarakat sekitar dengan 

tingkat perekonomian yang 

terbilang belum cukup untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya 

baik dalam jangka pendek 

maupun panjang. Desa Solear 

merupakan desa yang memiliki 

potensi alam yang sangat bagus, 

sehingga ini bisa menjadi 

peluang untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat lewat 

pemberdayaan wisata alamnya. 

Program pengembangan 

wisata desa Solear menjadi solusi 

bagi masyarakat, walaupun 

wisata tersebut sudah lama di 

dirikan namun pengelolaannya 

masih belum efektif sehingga 

butuh pengembangan-

pengembangan yang lebih lanjut. 

Sedangkan saat ini terdapat 

beberapa permasalahan seperti 

preman yang mendominasi 

tempat wisata dan 

pengelolaannya tidak dikelola 

oleh masyarakat sepenuhnya. Di 

desa Solear ada Wisata monyet 

yang menjadi fokus pengelolaan 

karena di anggap merupakan 

destinasi yang  menarik, sehingga 

pengelolaannya harus benar-

benar baik dan tepat.  

Pemanfaatan keindahan alamnya 

pun menjadi nilai plus sebagai 

tempat rekreasi bagi keluarga, 

dengan berkembangnya tempat 

wisata ini dapat membuka 

lapangan pekerjaan serta 

menjadikan peluang usaha bagi 

masyarakat desa Solear. 

 

Dalam pelaksanaan 

kegiatan ini tentu membutuhkan 

dukungan dari berbagai pihak, 

yang paling utama adalah dari 

masyarakat itu sendiri. Dengan 

adanya kerja sama mulai dari 

Dinas Pariwisata, Kepala Desa, 

RW, RT, Pemuda dan Karang 

Taruna yang di anggap memiliki 

pengaruh besar di dalam 

masyarakat sehingga bisa 

mewakilkan semangat dalam 

membangun desa. Dalam 

pelaksanaan kegiatan mulai dari 

Sosialisasi Program, Pelatihan 

Softskills dan Hardskills, Uji 

Coba Efektivitas Sistem, Promosi 

Secara Luas (Online/Offline) dan 

Evaluasi Kerja. Diharapkan 

program yang kami susun dan 

disosialisasikan dapat menjadi 

sebuah inovasi yang tepat untuk 

kemajuan pariwisata di desa 

Solear. 

METODE 
PELAKSANAAN 
PROGRAM 

 Metode pelaksanaan 

program dalam mengembangkan 

pariwisata di desa Solear, 

Kabupaten Tangerang ini akan 

dilakukan secara online maupun 

offline secara sistematis sehingga 

program ini akan berjalan sesuai 

dengan rancangan yang ada. 
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1. Roadmap Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 2) 

2. Tahap-tahap Kegiatan Yang 

Dilakukan 

A. Survei Awal 

 Survei ini dilakukan setelah 

mendapat informasi terkait 

Program Holistik 

Pemberdayaan dan 

Pembinaan Desa (PHP2D) 

dengan metode survei 

melalui media daring dan 

survei langsung di desa 

Solear, Kabupaten 

Tangerang. 

B. Identifikasi Masalah 

 Desa Solear yang berada di 

Kabupaten Tangerang 

memiliki potensi tempat 

pariwisata yang masih 

belum dapat dikelola 

dengan baik, terlebih 

tempat yang harusnya 

dapat memberikan 

kesempatan pekerjaan bagi 

masyarakat desa Solear dan 

kemandirian ekonomi desa, 

justru dikuasai oleh 

oknum-oknum yang 

memanfaatkannya untuk 

kepentingan pribadi.  

 

Oleh karena itu, kami 

tertarik untuk melakukan 

pemberdayaan masyarakat 

desa Solear agar dapat 

mengelola tempat 

pariwisata dengan baik 

sehingga tidak ada yang 

akan memanfaatkan 

kepentingan tempat 

pariwisata tersebut untuk 

kepentingan pribadi. 

C. Analisis Kebutuhan 

 Desa Solear merupakan 

sebuah desa yang berada di 

Kabupaten Tangerang. 

Desa ini tidak jauh dari 

jalan besar dan merupakan 

tempat yang memiliki 

potensi tempat pariwisata 

yang bagus. Kebutuhan 

desa ini adalah sumber 

daya manusia yang dapat 

mengelola tempat 

pariwisata itu dengan baik 

sehingga dapat menjadi 

sumber perekonomian 

yang mandiri untuk 

pembangunan desa 

tersebut. Hal ini perlu 

didukung dengan sistem-

sistem inovasi teknologi 

dan digital marketing yang 

sesuai dengan kebutuhan 

tempat pariwisata agar 

dapat dikenal dan 

dikunjungi oleh 

masyarakat luas. 

  

D. Khalayak Sasaran 

 Khalayak sasaran dari 

program ini adalah 

masyarakat desa Solear 

yang memiliki potensi dan 

ketekunan dalam 

mengelola tempat 

pariwisata tersebut 

sehingga dapat 

berkembang dengan baik 

dan tidak lagi dikuasai oleh 

oknum-oknum yang tidak 

bertanggung-jawab yang 

hanya memanfaatkan 

tempat pariwisata tersebut 

untuk kepentingan pribadi. 

E. Penyusunan Program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 3) 

 

F. Perumusan dan 

Pengukuran Indikator 

Keberhasilan Program 

 Perumusan dan 

Pengukuran Indikator 

Keberhasilan Program ini 

tentunya disusun dengan 

dasar kemandirian 

perekonomian desa Solear 

dan pengembangan potensi 

masyarakat setempat dalam 

mengelola pariwisata lokal 

desa Solear.  
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Tentunya meliputi dari 5 hal, 

yakni: 

- Edukasi Masyarakat Desa 

- Optimalisasi Pengenalan 

Pariwisata Lokal 

- Pemanfaatan Inovasi dan 

Teknologi Terkini dalam 

Pariwisata Lokal 

- Lapangan Pekerjaan Bagi 

Masyarakat Desa 

- Pemanfaatan Sumber Daya 

Alam 

G. Pelaksanaan Program 

➢ Tahap I: Sosialisasi 

Program 

Untuk melaksanakan 

program ini perlu adanya 

suatu forum yang akan 

membahas lebih jauh terkait 

program dan langkah-

langkah apa yang perlu 

dilakukan, terutama dengan 

adanya sosialisasi ini akan 

meleburkan pemikiran-

pemikiran terkait program ini 

lebih mendalam antara 

pelaksana program, tokoh 

masyarakat, dan masyarakat 

yang memiliki potensi lebih 

untuk terlibat lebih jauh 

dengan program ini. Selain 

itu, juga akan diadakan 

forum temu dengan preman-

preman yang memang telah 

menguasai daerah pariwisata 

untuk kepentingan pribadi 

sehingga akan munculnya 

kesepakatan bersama untuk 

meningkatkan kualitas 

pariwisata yang ada di desa 

Solear, Kabupaten 

Tangerang. 

 

 

 

Lanjutan... 
➢ Tahap II: Pelatihan 

Softskills dan Hardskills 

Selain sosialisasi dan 

perkenalan program lebih 

mendalam, tentu 

pembelajaran dan pelatihan 

terkait pengelolaan 

pariwisata ini perlu diadakan. 

Pembelajaran dan pelatihan 

ini lebih konsen kepada 

pembelajaran secara 

softskills dan hardskills 

langsung agar timbulnya 

team work yang solid dan 

profesional dalam 

pengelolaan pariwisata di 

desa Solear. Berikut 

merupakan detail mengenai 

proses pelatihan tersebut: 

a. Softskills 

Substansi pembelajaran 

softskills berbentuk materi 

pelatihan motivation 

training, komunikasi 

efektif, team building, 

organisasi dan 

manajemen. Tujuan 

pembelajaran softskills 

yang diselenggarakan 

adalah untuk membentuk 

dan memupuk 

kemampuan untuk 

melakukan komunikasi 

yang efektif dalam 

mengelola usaha 

pariwisata, memahami 

peran kerja sama dan 

organisasi dalam 

kelompok untuk 

membangun dan 

mengelola tempat 

pariwisata. 

Materi ini disampaikan 

dengan metode ceramah 

interaktif, diskusi dan 

tanya jawab, serta 

simulasi penerapan untuk 

pemahaman materi team 

work kepada masyarakat 

yang akan terjun langsung 

dalam mengelola tempat 

pariwisata ini. 

b. Hardskills 

Substansi pembelajaran 

hardskills berbentuk 

pelatihan keterampilan 

praktis yang akan 

membantu dalam 

pengelolaan tempat 

pariwisata. Pelatihan ini 

berhubungan dengan 

inovasi-inovasi teknologi 

apa yang akan diterapkan 

untuk menunjang 

operasional tempat 

pariwisata tersebut, 

seperti pelatihan 

mengelola website 

pariwisata, pelatihan 

dalam mengoperasikan 

tiket dengan penjualan 

online, atau pelatihan 

menggunakan mesin 

karcis dan lain 

sebagainya. 

➢ Tahap III: Uji Coba 

Efektivitas Sistem 

Dalam tahap ini adalah 

bagaimana sistem 

pengelolaan yang telah 

dibentuk dalam sosialisasi 

dan pelatihan yang ada, akan 

di uji coba apakah sudah 

berjalan sesuai dengan 

harapan dan memenuhi 

standar kualitas tempat 

pariwisata lokal yang ada di 

Indonesia. 
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Apakah sudah cukup baik 

menjadi tempat yang akan 

dikunjungi oleh wisatawan 

atau belum. Uji coba ini 

penting dilakukan karena 

tempat pariwisata merupakan 

tempat dimana pelayanan yang 

menjadi hal utama. 

➢ Tahap IV: Promosi Secara 

Luas (Online dan Offline) 

Untuk menjalankan bisnis 

pariwisata, tentu perlu adanya 

pengiklanan pariwisata 

tersebut agar turis domestik 

dan internasional dapat 

mengetahui dan tertarik untuk 

berkunjung ke tempat tersebut. 

Promosi dan Iklan ini akan 

dilakukan dengan cara 

penyebaran informasi melalui 

daring seperti Instagram, 

WhatsApp, Facebook, website 

resmi tempat pariwisata dan 

lain sebagainya. Tidak lupa 

juga artikel-artikel yang dibuat 

khusus untuk 

memperkenalkan tempat-

tempat pariwisata yang akan 

disebarluaskan baik secara 

online maupun offline. 

➢ Tahap V: Evaluasi Kinerja 

Dalam tahap ini, setelah 

seluruh kegiatan terlaksana 

tentu perlu adanya evaluasi 

agar kinerja yang kita lakukan 

akan menjadi lebih baik ke 

depannya. Evaluasi sangat 

diperlukan untuk 

keberlangsungan usaha 

pariwisata lokal agar terus 

dapat berkembang mengikuti 

zaman dan terus menarik bagi 

wisatawan domestik maupun 

internasional. 

 

Lanjutan... 
H. Strategi Pembinaan Khalayak 

Sasaran 

Berikut merupakan strategi 

pembinaan yang akan 

dilaksanakan untuk masyarakat 

desa Solear: 

1. Pembinaan Manajemen 

Kelompok 

Pembinaan berfokus pada 

pembentukan karakter 

kelompok agar terciptanya 

lingkungan kerja dengan 

teamwork yang solid.  Dalam 

pembinaan ini juga diharapkan 

terbentuk kelompok kerja yang 

memiliki tingkat komunikasi 

yang efektif, kerja sama yang 

baik, dan lain sebagainya. 

2. Pembinaan Inovasi dan 

Teknologi Terkini 

Pembinaan ini berfokus untuk 

mempelajari dan 

mempraktikan langsung 

inovasi-inovasi yang sesuai 

dengan bidang pariwisata 

seperti sistem tiket melalui 

daring, kasir pintar, dan 

inovasi-inovasi lainnya. 

3. Pembinaan Digital Marketing 

Pembinaan ini berfokus 

bagaimana memasarkan 

tempat pariwisata yang efektif 

dan efisien agar dikenal 

masyarakat luas dengan social 

media seperti Instagram, 

website resmi dan lain 

sebagainya. 

 

4. Pembinaan Pengelolaan Bisnis 

Pembinaan ini berfokus 

bagaimana melakukan 

pengelolaan bisnis termasuk 

sistem pencatatan keuangan 

dan manajemen bisnis yang 

baik sehingga menjadi sebuah 

bisnis yang dikelola secara 

profesional. 

5. Pembinaan Pelayanan 

Pariwisata 

Pembinaan ini berfokus pada 

pelatihan terkait pelayanan 

tempat pariwisata yang baik 

sehingga wisatawan domestik 

maupun internasional akan 

kembali lagi mengunjungi 

tempat pariwisata tersebut. 

 

I. Perintisan Kemitraan 

 Perintisan kemitraan dilakukan 

dengan cara membangun kerja 

sama antar perusahaan atau 

instansi yang bersangkutan dan 

relevan dengan program PHP2D 

yang telah dirumuskan. Perintisan 

kemitraan dilakukan dengan 

melakukan kerja sama berikut: 

➢ Dinas Pariwisata Kota Tangerang 

 Melakukan koordinasi dengan 

Dinas Pariwisata Kota Tangerang 

dalam Program PHP2D yang 

akan dilaksanakan agar tempat 

pariwisata ini dapat terdata oleh 

Dinas Pariwisata Kota Tangerang 

dan lebih diperhatikan oleh 

pemerintah dalam 

pengembangannya. 
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J. Monitoring dan Evaluasi 

Berdasarkan Indikator 

Keberhasilan Program 

1. Monitoring 

Hal ini dilakukan untuk 

memantau dan mengawasi 

bagaimana pengelolaan 

pariwisata ini berjalan dengan 

baik atau tidak. Dalam tahapan 

monitoring ini dilakukan dalam 

rangka memastikan beberapa hal 

berikut: 

a. Program yang dirumuskan 

berjalan dengan baik atau 

tidak 

b. Pengelolaan program 

dilakukan dengan baik atau 

tidak 

c. Penyebarluasan informasi 

sudah dilakukan dengan 

efektif dan efisien atau belum 

d. Lingkungan kerja yang baik 

atau tidak 

2. Evaluasi Program 

Evaluasi diperlukan untuk 

meninjau sudah sejauh mana dan 

sebaik apa program ini berjalan 

dan mengetahui kekurangan 

yang menjadi kelemahan dalam 

pelaksanaan program ini 

sehingga akan menjadi lebih baik 

di masa yang akan datang. 

K. Lokakarya Hasil Program 

PHP2D 

Lokakarya ini dibuat dalam rangka 

untuk menguji apakah tempat 

pariwisata yang dibangun sudah 

baik atau belum, termasuk dari 

bagaimana Sumber Daya Manusia 

yang mengelola tempat tersebut 

sehingga dapat diuji kualitas 

pariwisata yang baik. 

 

Dalam lokakarya ini tentunya 

mendatangkan pihak-pihak yang 

ahli akan bidang ini, sehingga 

menjadi penilaian dan pembelajaran 

demi mengembangkan kualitas 

SDM dan tempat pariwisata 

tersebut. 

 

L. Pelaporan Kegiatan 

1. Laporan Awal 

Laporan awal adalah berisi 

laporan kegiatan yang telah 

dilaksanakan. Laporan ini 

meliputi dari laporan 

pengembangan potensi SDM 

dalam mengelola tempat 

pariwisata tersebut dan hasil 

akhir setelah program PHP2D ini 

usai. 

2. Revisi Laporan 

Revisi laporan dilakukan ketika 

adanya perubahan atau proses 

lain yang berkaitan dengan 

program yang ternyata tidak ter-

input dalam laporan awal. Revisi 

ini dibuat dalam rangka 

penyempurnaan untuk laporan 

awal. 

3. Laporan Akhir 

Laporan akhir berisikan laporan 

yang telah direvisi. Laporan 

akhir ini dibuat untuk 

menyimpulkan hasil akhir dari 

program PHP2D yang telah 

terlaksana 

 

Lanjutan... 
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Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 4 bulan dengan rincian sebagai berikut: 

(Tabel I) 

No. 
Pelaksanaan 

Kegiatan 

Juli Agustus September Oktober November 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1. Persiapan                     

2. Sosialisasi                     

3.  

Pembentukan 

Bagian Kerja 

Warga Desa 

                    

4. 

Pelatihan 

Softskills dan 

Hardskills 

                    

5. 

Uji Lokasi 

dan Sistem 

Pengelolaan 

                    

6. 

Proses 

Pembentukan 

Metode 

Promosi 

                    

7.  Promosi                     

8. Monitoring                     

9. Evaluasi                     

10. Pelaporan                     
 

JADWAL KEGIATAN 
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Justifikasi anggaran disusun secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

(Tabel II) 

No Keterangan Jumlah Harga Satuan 

(Rp) 

Jumlah  

(Rp) 

A. Bahan habis pakai 

1 Pembelian Gazebo m2 7 unit 1.800.000 12.600.000 

2 Pengadaan Gapura Wisata 1 Unit 800.000 800.000 

3 Pembuatan Icon Wisata 1 Unit 3.500.000 3.500.000 

B. Peralatan Penunjang 

4 Pembuatan Modul Kegiatan 50 10.000 500.000 

5 Alat Tulis Panitia 3 Paket 50.000 150.000 

6 Alat Tulis Peserta Sosialisasi 50 30.000 1.500.000 

C. Seminar dan Publikasi 

7 Banner 3 x 5 1 250.000 250.000 

8 Penyewaan Tenda lengkap 1 set 2.000.000 2.000.000 

9 Snack  60 orang 10.000 600.000 

10 Makan  60 orang 20.000 1.200.000 

11 Minuman gelas 3 dus 30.000 90.000 

12 Minuman Botol 1 dus 25.000 25.000 

13  Pembuatan Website 1 2.000.000 2.000.000 

14 Pembuatan Media Sosial 1 100.000 100.000 

15 Pendaftaran TDUP (Tanda 

Daftar Usaha Pariwisata) 

1 1.000.000 1.000.000 

16 Publikasi Media Massa 5 bulan 2.500.000 12.500.000 

D. Kebutuhan lain 

16 Batre Mic 2 buah 20.000 40.000 

17 Masker 2 dus 150.000 300.000 

TOTAL 39.155.000 

 

RANCANGAN BIAYA 
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