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Kata Pengantar

Puji syukur Alhamdulillah, Puji Syukur bagi Allah
SWT yang telah memberikan rahmat, anugrah, karunianya,
sehingga buku tentang “Mengenal Potensi Desa Wisata
Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar”
telah penulis susun digunakan sebagai salah satu referensi
para mambaca yang menekuni dibidang kepariwisataan.

Penulisan buku referensi ini diambil dari sebagian
sumber hasil kegiatan mahasiswa dalam melaksanakan
KKN-PPM Dikti tahun 2019/2020, untuk menggali potensi
Desa Plesungan, Gondangrejo, Karanganyar, sebagai
pengembangan desa wisata dapat memperkenalkan potensi-
potensi desa Plesungan yang unik, dan kemungkinan tidak
dimiliki oleh desa wisata lainnya.

Pengembangan desa wisata perlu mengetahui secara
detail terkait karakteristik, kelebihan dan kelemahan desa
tersebut, sehingga pengembangan desa wisata dapat sesuai
dengan daya tarik yang akan dijual. Dalam hal ini,
masyarakat setempat diharap ikut serta dalam pengembangan
desa wisata, sehingga dapat dijadikan subjek dalam
pengembangan desa, memperkenalkan seluk beluk dan
potensi desa wisata memiliki potensi yang dapat
dikembangkan baik dari aspek pendidikan, seni budaya,
pariwisata, ekonomi maupun pemerintahan. Hal ini tidak
lepas dari peran serta masyarakat dan pemerintah setempat.

Surakarta, 2020

Penulis
Siti Supeni- Luqman Al Hakim
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BAB I

PROFIL DESA PLESUNGAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia

Tenggara yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya.

Hal tersebut tidak terlepas dari keanekaragaman bahasa, suku

dan budaya daerah tersendiri. Potensi keanekaragaman

tersebutlah yang menarik turis untuk berkunjung ke destinasi

wisata di Indonesia. Salah satu desa di Kabupaten

Karanganyar yakni Desa Plesungan memiliki budaya khas

dan potensi wisata yang mampu menarik turis untuk

berkunjung ke desa wisata tersebut. Namun di masa bencana

pandemi Covid-19 saat ini, sektor pariwisata di Indonesia

turut melemah.

Pandemi covid-19 ini memberikan tantangan untuk

memunculkan inovasi teknologi dan informasi untuk dapat

mengatasi pandemi covid-19 bersama-sama. KKN PPM

UNISRI tahun 2020 yang berlokasi di Desa Plesungan,

Gondangrejo, Karanganyar berusaha untuk mendongkrak

kemajuan sektor wisata di Desa Plesungan agar tetap
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berkembang di masa pandemi ini setelah mengetahui

banyaknya potensi yang ada. Di antaranya dengan

mempromosikan desa wisata Plesungan berikut keunikannya

lewat media sosial dan website. Pelatihan-pelatihan yang

membekali warga Plesungan untuk memajukan wisatanya

selain dapat memberdayakan masyarakat seperti pelatihan

Bahasa Inggris, pelatihan pembuatan media content creator,

cinderamata, hand sanitaizer dan oleh-oleh khas desa.

Pelaksanaan kegiatan KKN di Desa Plesungan ini

melalui bebarapa tahapan yaitu : survey lokasi, permohonan

perizinan, penerjunan mahasiswa, observasi potensi, rapat

koordinasi, monitoring dan evaluasi, penyuluhan pelatihan,

pelaporan dan terakhir penarikan mahasiswa. Harapan agar

Desa Plesungan dapat dikenal sebagai desa wisata yang epic

tidak hanya dalam negeri namun juga luar negeri. Pelatihan

yang diberikan oleh Tim KKN PPM UNISRI mampu

membekali warga dan menciptakan lapangan kerja baru

untuk mampu bertahan di masa pandemi ini.
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GAMBAR 1

(Foto Dosen Pembimbing Lapangan; Dr. Siti Supeni, SH, M.Pd.

dan Drs. Luqman Al Hakim, M.Pd)

B. Kondisi Desa Plesungan

Desa Plesungan merupakan desa yang terletak di

kecamatan gondangrejo, kabupaten karanganyar. Desa

Plesungan terdiri dari 6 Dukuh, 66 RT dan 12 RW. Desa

Plesungan ini merupakan desa yang memiliki potensi dalam

pengembangan tempat wisatanya. Salah satu tempat wisata

yang sudah berkembang di sana adalah wisata Sendang

Plesungan. Sendang Plesungan sendiri merupakan ikon dari

Desa Plesungan tersebut. Selain Sendang Plesungan ada juga

Padepokan Lemah Putih dan masih banyak lagi.
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Desa Plesungan sendiri memiliki luas wilayah 597,

5195 Ha, dengan jumlah penduduk 8.905 Jiwa dengan 2.705

KK. Selain memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak,

Desa Plesungan ini juga memiliki struktur organisasi yang

terstruktur seperti Kepala Desa yang periode jabatannya

berbeda-beda sesuai ketentuan daerah setempat.

Akan tetapi banyak orang yang belum mengetahui

tentang Desa Plesungan itu sendiri, padahal Desa Plesungan

ini memiliki banyak objek yang dapat kita ketahui dan kita

pelajari. Maka dari itu kami sebagai peneliti memberikan

solusi supaya orang-orang dapat mengetahui tentang Desa

Plesungan, yaitu dengan memberikan informasi mengenai

profil Desa Plesungan tersebut.

C. Pengertian Desa

Pedesaan merupakan bagian integral dari Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Membangun desa berarti juga

membangun sebagian besar penduduk di Indonesia, karena

lebih dari 80% penduduk Indonesia tersebar di desa-desa

yang ada pada seluruh Indonesia. Undang-Undang Nomor 6

tahun 2014 menyatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa

adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya desebut Desa,

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
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wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa telah menjadi fokus utama dalam pembangunan

pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah

Indonesia ada di pedesaan. Selanjutnya dalam Pemerintahan

Desa Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4

Tahun 2007 mendefinisikan Pemerintahan Desa adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa

dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Menurut Amin (2007:1) desa adalah dari istilah India,

yaitu “swadesi) yang berarti tempat asal, tempat tinggal,

negri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu

kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, susunan W.J.S

Poerwadarminta, desa adalah istilah sastra lama yang berarti

tempat, tanah atau daerah. Desa juga mengandung arti
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kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.

(Kansil, 1983:80)

Jadi desa merupakan sekumpulan manusia yang

memiliki aturan maupun hukum adat sendiri yang memiliki

batas-batas wilayah untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, dan kepentingan masyarakat berdasarkan adat

istiadat yang berlaku didalamnya maupun aturan pemerintah

yang telah ditetapkan.

D. Peta lokasi Desa Plesungan

GAMBAR 2 (Peta Wilayah Desa Plesungan)

Desa Plesungan adalah Desa Kolonialisasi yang

datang dari beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur,

dan terdiri dari beberapa daerah. Desa Plesungan awalnya
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diambil dari nama kampung yaitu Kampung Plesungan

dimana kampung Plesungan dulunya digunakan sebagai pusat

penggilingan padi yang menggunakan Lesung. Maka sebab

itu desa ini disebut dengan Desa Plesungan.

Visi Misi desa ini sendiri yaitu “Mbangun Desa,

Desaku Maju”. Untuk mewujudkan visi misi desa, Kades dan

seluruh masyarakatnya bersama-sama mengembangkan

berbagai macam potensi yang ada di desa Plesungan seperti,

Pariwisata, Budaya, Seni dan Perekonomian yang ada di

Desa Plesungan.

Di Desa Plesungan mempunyai ikon yang menarik

untuk dikunjungi yaitu “Sendang Plesungan” dimana tempat

ini sangat berpengaruh untuk mempromosikan potensi yang

ada di Desa Plesungan itu sendiri, karena di “Sendang

Plesungan” sendiri setiap tahun digunakan untuk

memperingati/ melakukan tradisi “Hasil Bumi” dan itu sangat

menarik dan tetap dilaksanakan setiap tahun, biasanya

perayaan itu dilakukan setiap bulan April atau setelah panen

Padi.

Di Desa Plesungan mempunyai Kepala Desa yang

periode jabatannya berbeda sesuai ketentuan daerah. Berikut

nama-nama Kepala Desa yang menjabat di Kantor Kepala

Desa Plesungan:
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1. Arjo Mukman (Tahun 1950-1960)

2. Joyo Witono (Tahun 1960-1980)

3. Harso Witono (Tahun 1980-1990)

4. Sunardi (Tahun 1990- 1998)

5. Sukaji (Tahun 1998-2006)

6. Waloyo (Tahun 2006- Sekarang)

Desa Plesungan terdiri dari 6 Dukuh, 66 RT dan 12

RW. Dukuh yang ada di Desa Plesungan yaitu Dukuh

Blembem, Dukuh Grumbulpring, Dukuh Tunggulrejo, Dukuh

Ngrancang, Dukuh Ingasrejo, dan Dukuh Dalon.

Monografi Desa:
1. Nama Desa : Plesungan
2. Nomor Kode Wilayah : 33.13.130.2002
3. Nomor Kode Pos : 57773
4. Kecamatan : Gondangrejo
5. Kabupaten : Karanganyar
6. Provinsi : Jawa Tengah

Data Umum (2019):
1. Tipologi Desa :
a. Persawahan
b. Perladangan
c. Perkebunan
d. Peternakan
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e. Nelayan
f. Pertambangan/ Galian
g. Kerajinan dan Industri Kecil
h. Industri sedang dan besar
i. Jasa dan Perdagangan

2. Tingkat Perkembangan Desa : Swasembada/
Swadaya/ Swakara

3. Luas Wilayah : 597,5195 Ha
4. Batas Wilayah :
a. Sebelah Utara : Desa Jeruk Sawit
b. Sebelah Selatan : Kelurahan Mojosongo
c. Sebelah Barat : Desa Wonorejo
d. Sebelah Timur : Sungai Bengawan Solo
5. Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)

a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan:12 km
b. Jarak dari Pusat Kota: 13 km
c. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten: 13 km
d. Jarak dari Ibukota Provinsi: 100 km

6. Luas tanah kas desa : 27,056 Ha
7. Jumlah Penduduk : 8905 Jiwa 2705 KK
a. Laki-laki : 4550 Jiwa
b. Perempuan : 4355 Jiwa
c. Usia 0-5 : 2170 Jiwa
d. Usia 15-65 : 6174 Jiwa
e. Usia 65 keatas : 561 Jiwa
8. Mata Pencaharian
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a. Karyawan
1) Pegawai : 81 Orang
2) TNI/ Polri : 4 Orang
3) Swasta : 2442 Orang

b. Wirasuasta/ Pedagang : 685 Orang
c. Petani : 236 Orang
d. Tukang : 377 Orang
e. Buruh Tani : 131 Orang
f. Pensiunan : 39 Orang
g. Nelayan : 0 Orang
h. Peternak : 134 Orang
i. Jasa : 72 Orang
j. Pengrajin : 46 Orang
k. Pekerja Seni : 25 Orang
l. Lainnya : 461 Orang
m. Tidak Bekerja/ Pengangguran : 108 Orang

9. Tingkat Pendidikan Masyarakat
a. Lulusan Pendidikan Umum

1) . Pondok Taman Kanak- Kanak : 261 Orang
2) . Sekolah Dasar/ sederajat : 1567 Orang
3) . SMP : 1372 Orang
4) . SMA/ SMU : 1503 Orang
5) . Akademi/ D1- D : 3166 Orang
6) . S1, S2, S3 : 151 Orang

b. Lulusan Pendidikan Khusus
1) . Pondok Pesantren :13 Orang
2) . Pendidikan Keagamaan : 3 Orang
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3) . Sekolah Luar Biasa : 5 Orang
4) . Kursus Ketrampilan : 5 Orang

c. Tidak Lulus dan Tidak Sekolah
1) . Tidak Lulus : 158 Orang
2) . Tidak Sekolah : 261 Orang

10. Jumlah Penduduk Miskin : 806 KK
(Menurut standar BPS)

11. UMR Kabupaten :Rp1.833.000,00
12. Sarana Prasarana

a. Kantor Desa :sewa/ semi sewa/Permanen
b. Prasarana Kesehatan

1) Puskesmas : ada /tidak
2) Poskesde : 2 buah
3) UKBM (posyandu,polindes) :16 buah (posyandu)

c. Prasarana Pendidikan
1) Perpustakaan Desa : 1 buah
2) Gedung Sekolah PAUD : ada/tidak
3) Gedung Sekolah TK : 5 buah
4) Gedung Sekolah SD : 4 buah
5) Gedung Sekolah SMP: 1 buah
6) Gedung Sekolah SMA : 0 buah
7) Gedung Perguruan Tinggi : 0 buah

d. Prasarana Ibadah
1) Masjid : 22 buah
2) Mushola : 10 buah
3) Gereja : 7 buah
4) Pura : 0 buah
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5) Vihara : 0 buah
6) Klenteng : 0 buah

e. Prasarana Umum
1) Olahraga : 2 buah
2) Kesenian/ budaya : 0 buah
3) Balai pertemuan : 1 buah
4) Sumur desa : 4 buah
5) Pasar desa : 1 buah

Data Personel
1. Kepala Desa

a. Nama : WALUYO, S.H.
b. Pendidikan Terakhir : S1
c. Pelatihan yang pernah diikuti : Peningkatan
d. Kapasitas Kepala Desa
e. TMT Masa Jabatan : 21 Maret 2019
f. Jenis Kelamin : Laki- laki

2. Sekertaris Desa
a. Nama : YULIANTO
b. Pendidikan Terakhir : SLTA
c. Pelatihan yang pernah diikuti : -
d. TMT Masa Jabatan : 01 Desember 2016
e. Jenis Kelamin : Laki-laki

3. Perangkat Desa
a. Jumlah : 12
b. Kaur : 3
c. Kasi : 3
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d. Kadus : 6
e. Jenis Kelamin : 10 laki-laki,

2 perempuan
4. BPD

a. Jumlah Penggurus : 4 orang
b. Jumlah Anggota : 5 orang
c. Jenis Kelamin : 8 Laki-laki
d. : 1 Perempuan
e. SK Pengangkatan : No: 140/ 1028/ 2018

: Tgl: 09 Nov 2018

Data Kewenangan
1. Jumlah Perdes yang ditetapkan : 3
2. Bidang yang diatur oleh Perdes : Keuangan dan

Inventaris
3. Urusan yang diserahkan oleh Kabupaten : -
4. Urusan asli yang masih dilaksanakan desa

a. Jumlah: -
b. Jenis :-

5. Tugas Pembantuan/ program yang diterima desa
a. Pemerintah : -
b. Provinsi : Pembangunan RTLH
c. Kabupaten : ADD, Pembangunan dan

Infrastruktur Desa, Retribusi dan
Penyisihan Pajak Daerah.
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Data Keuangan
Pendapatan Asli Desa : Rp 282.500.000,00
a. Pungutan/ Restribusi : Rp –
b. Hasil Kekayaan Desa : Rp 262.500.000,00
c. Hasil Usaha Desa (BUMDesa): Rp 20.000.000,00

Trantib dan Bencana
1. Jumlah Anggota Linmas : 32 orang
2. Jumlah Pos Kamling : 64 pos
3. Jumlah Operasi Penertiban : - kali
4. Jumlah Kejadian Kriminal

a. Pencurian : - kali
b. Pemerkosaan : - kali
c. Kenakalan Remaja : - kali
d. Pembunuhan : - kali
e. Perampokan : - kali
f. Penipuan : - kali

5. Jumlah Kejadian Bencana : - kali
6. Jumlah Pos Bencana Alam : - buah
7. Jumlah Pembakaran Liar : - buah
8. Jumlah Pos Hutan Lindung: - buah
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GAMBAR 3 (Struktur Organisasi Desa Plesungan)
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BAB II

POTENSI DESA WISATA

PLESUNGAN

Desa plesungan memiliki beberapa budaya khas yang

dapat menjadi Potensi Desa yakni Seni Lesung yang

menunjukan perkampungan pengolahan padi, suara tabuhan

music lesung yang mengiringi tari Loro Blonyo, tari Gedruk

dan tari Mahesa Krida yang merupan tarian khas Desa

Plesungan.

A. Kondisi Terkini

1. Sendang Plesungan

GAMBAR 4 (Sendang Plesungan)
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Sendang plesungan terletak di Desa Plesungan,

Gondangrejo,Karanganyar. Didirikan pada tahun 2017.

Peresmian pembukaan oleh Bupati Karanganyar pada 14

Desember 2017. Tokoh penggagas awal dalam pembuatan

waterboom adalah Bapak Hari, Bapak Bowo dan juga Bapak

Waluyo (KADES). Pembuatan sendang plesungan/

waterboom memanfaatkan lahan yang tidak produktif dan

juga dana desa. Sendang plesungan berada di bawah naungan

BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Menurut Peraturan

Mendagri No. 20 tahun 2018 Pasal 17 ayat 2, dana desa dapat

digunakan untuk membuat sebuah tempat pariwisata.

Fasilitas yang di sediakan oleh pengelola sendang plesungan

antara lain : 1) sendang, 2) kolam renang berbagai ukuran

kedalaman, 3) kamar mandi, 4) parkir, 5) food court, 6)

kantin, 7) wisata sepeda air, 8) studi banding hari sabtu.

GAMBAR 5 (Bagian depan Sendang Plesungan)
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2. Festival Sendhang Plesungan

Di Sendhang Plesungan terdapat Festival yang

bertujuan untuk mengambangkan seni dan budaya. Festival

Sendhang Plesungan adalah festival seni tahunan nasional

yang diadakan pada akhir oleh Surakartist, bekerja sama

dengan Komunitas Seni Solah Gatra, Masyarakat Kebayanan

Blokombo dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Sendhang Plesungan. Nama Festival ini berasal dari lokasi

pelaksanaan festival yang bernama Sendang Plesungan.

Festival Sendhang Plesungan sudah ada sejah dua tahun ini,

diadakan setiap akhir tahun. Festival ini merupakan

rangkaian pertunjukan seni yang diadakan di Kompleks

Wisata Sendhang Plesungan dan terbuka untuk umum tanpa

dipungut biaya. Dalam festival Sedhang Plesungan

menampilkan beberapa pertenjukan seni yang pengisi

acaranya dari kalangan professional, mahasiswa ISI yang

dalam hal ini sudah ada MoU terkait pengembangan seni dan

budaya dan warga masyarakat yang disetiap dusun

mengirimkan pelaku kesenian (duta seni setiap dusun).
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3. Festival Sedekah Bumi

GAMBAR 6 (Suasana Festival Sedekah Bumi) Sumber :

fokusjateng.com

Festival sedekah bumi merupakan festival yang

memiliki tujuan yaitu sebagai salah satu sarana untuk

membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga warga

masyarakat Desa Plesungan sadar akan membayar PBB.

Festival Sedekah Bumi merupakan kegiatan tahunan yang

diadakann setiap bulan April. Festival Sedekah Bumi diawali

dengan arak-arakan (seperti kernaval) titik mulai (start)

berada di lapangan atau di Kantor Kepala Desa dengan titik

akhir (finish) di Sendhang Plesungan. Festival Sedekah Bumi

melibatkan seluruh masyarakat, dimana setiap RT membawa

tumpeng/ hasil bumi (baik berupa makananan buah-buahan)

yang akan dimakan Bersama di halaman Sendhang Plesungan.
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4. Padepokan Lemah Putih

GAMBAR 7 (Lemah Putih)

Lemah putih merupakan studio alam untuk joget

amerta. Joget amerta merupakan teori yang ditemukan dan

diadaptasi serta diaktifasi oleh Mbah Prapto, muridnya

tersebar diseluruh dunia salah satunya Jerman dan Amerika.

Joget Ameta sendiri merupakan gerak tari dengan cara belajar

manusia menyatukan diri dengan alam, menyesuaikan diri

dengan lingkungan alam termasuk dengan manusia. Alasan

dari beberapa orang yang datang ke Lemah Putih adalah ingin

berlatih mengenai Joget Amerta. Sebelumnya Taman Hutan

Lemah Putih ini dikenal sebagai Padepokan Lemah Putih

yang kegiatannya beragam, namun tidak terlepas dari seni

dan budaya. Setelah Mbah Prapto meninggal, Galih Naga

Seno meneruskan jejak ayahnya, seorang seniman tari yang

bergerak di bidang seni dan budaya ini telah menjadikan
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Padepokan Lemah Putih hadir dengan konsep yang baru yaitu

Taman Hutan Lemah Putih ( THLP ) sebagai sebuah destinasi

bagi pegiat seni dan budaya, tetapi juga menjadi ruang

mediator seseorang untuk berinteraksi dengan sesamanya,

Tuhan maupun Alam.

Dahulu fokus dari Mbah Prapto adalah Joget Amerta,

namun (sapaan akrabnya) Mas Galih dengan basicnya

Etnomusikologi (Ilmu Pengkaji Musik, Culture Study)

sedang melakukan riset mengenai sound meditasi, dimana

melalui suara, manusia (kita) bisa menghealing atau

mengubah diri kita sendiri, seperti orang yang mempunyai

trauma atau fobia sebenarnya melalui teknologi tubuh, kita

dapat menyembuhkan traum atau fobia tersebut. Seperti kita

melihat pandemi Covid-19 ini bagaimana kita harus

menghadapinya, apakah ditakuti, dimusuhi atau “kita

bersahabat”.
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5. Sanggar Meteor Putih (Central Pembuatan Keris)

GAMBAR 8 (Meteor Putih)

Sanggar meteor putih adalah sebuah tempat untuk

pembuatan keris, yang di kelola oleh Empu Daliman dan

dapat menjadi bagian dari potensi wisata desa plesungan.

Walaupun sejatinya sanggar ini adalah untuk tempat

pembuatan keris, namun kita dapat juga mengunjunginya

dengan tujuan belajar bagaiaman proses pembuatan keris.

Dengan berbagai tahap yang harus di tempuh agar dapat

terbentuknya sebuah keris dan bagian bagian keris yang

sangat banyak, sehingga proses pembuatan keris ini

memerlukan banyak waktu dan tenaga. Oleh karena itu keris

dapat di kategorikan sebagai sebuah karya atau seni yang

indah, dan keris tentunya sudah ada sejak zaman leluhur kita

dulu yang di buat dengan bahan bahan yang sulit didapatkan

diantaranya nikel, batu meteor, emas, baja, besi dan lain
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sebagainya. Maka dari itu harga keris terbilang cukup mahal,

dan ini dapat menjadi potensi yang baik untuk di

kembangkan. Bahkan dapat mensejahterakan masyarakat

desa plesungan.

6. Gedong Putih

Potensi lain desa wisata Plesungan adalah Gedong

Putih. Pemilik dari Gedong Putih adalah pak Seno. Gedong

Putih merupakan salah satu galeri seni atau studio seni yang

biasa dipergunakan untuk mencari ilmu dan menambah

wawasan tentang seni dan budaya. Karena, adanya pandemi

Covid-19, studio seni Gedong Putih ditutup. Sehingga kita

tidak mendapat informasi yang sesuai dengan fakta/keadaan

yang ada.

B. Permasalahan

Dari observasi dan wawancara yang kami lakukan,

kami menemukan beberapa kendala diantaranya :

1. Banyak masyarakat lokal maupun international

belum mengetahui adanya Festival tahunan yang

diadakan Desa Plesungan.

2. Kepedulian masyarakat terhadap budaya yang

diwariskan oleh leluhur kita dan kurangnya
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informasi pada masyarakat sekitar mengenai

lemah putih dan budaya yang di kembangkan.

3. Pemerintah wisata sekitar belum cukup mampu

mengelola potensi ini dengan baik agar berguna

bagi masyarakat desa setempat. Dari berbagai

bagian keris yang sangat banyak tersebut dapat

menjadi mata pencaharian masyarakat setempat

seperti dalam pembuatan warongko, deder,

mendak, mendok, selut. Beberapa bagian ini dapat

di manfaatkan masyarakat untuk dapat menggali

potensi dari desa plesungan ini.

C. Saran/Solusi

1. Maka dari itu, solusi agar Festival ini dapat

menembus pasar lokal maupun internasional

adalah dengan cara promosi melalui sosial media

seperti Instagram, Facebook, Youtube, maupun

website secara berskala.

2. Bersama pengelola Taman Hutan Lemah Putih,

kami ingin mempelopori terjadinya pengenalan

kembali ke masyarakat mengenai esensi seni dan

budaya yang telah di wariskan ini. Melalui joget
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amerta yang ada dan di kembangkan di desa

Plesungan ini. Karena dari pengurus lemah putih

pun sudah menyadari bahwa kurangnya informasi

mengenai efisiennya budaya leluhur kita untuk

menghadapi permasalahan permasalahan dunia.

3. Mengajak pemerintah desa untuk memberikan

ketrampilan dalam pembuatan bagian bagian keris

agar dapat menjadi mata pencaharian masyarakat

setempat.
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BAB III

PADEPOKAN LEMAH PUTIH

A. Kondisi Terkini

Padepokan lemah putih yang berada di Desa

Plesungan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ini

didirikan oleh seorang seniman tari yaitu Soeprapto

Soerjodarmo atau yang biasa disebut Mbah Prapto, pada

tahun 1986. Nama Lemah putih ini diambil dari nama istrinya

yaitu Siti yang artinya lemah (Tanah). Mbah Prapto dikenal

sebagai pelopor seni gerak bebas Amerta. Konsep dari Seni

Gerak Amerta merupakan seni dengan memanfaatkan gerak

yang diadopsi dari gerak sehari-hari sebagai sarana untuk

menyatukan jiwa dengan lingkungan sekitar. Konsep gerak

Amerta yang dikembangkan Mbah Prapto ini tidak hanya

mendapat respon positif dari penari dalam negeri, melainkan

juga dari berbagai negara di dunia hingga mbah Prapto

beberapakali diundang di berbagai negara untuk memberikan

workshop maupun mementaskan tari Amerta yang telah di

peloporinya. Ketika jaringan Mbah Prapto dengan Tari

Amerta ini mulai tersebar luas di berbagai negara, pada tahun
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1986 beliau berinisiatif mendirikan Padepokan Lemah Putih

sebagai wadah untuk menampung murid-muridnya belajar.

Di padepokan itulah kemudian lahir komunitas Sharing

sebagai salah satu tehnik Mbah Prapto mengajar.

GAMBAR 9 (Lemah Putih)

Lemah putih merupakan studio alam untuk joget

amerta. Joget amerta merupakan teori yang ditemukan dan

diadaptasi serta diaktifasi oleh Mbah Prapto, muridnya

tersebar diseluruh dunia salah satunya Jerman dan Amerika.

Joget Ameta sendiri merupakan gerak tari dengan cara belajar

manusia menyatukan diri dengan alam, menyesuaikan diri

dengan lingkungan alam termasuk dengan manusia. Alasan

dari beberapa orang yang datang ke Lemah Putih adalah ingin

berlatih mengenai Joget Amerta. Sebelumnya Taman Hutan

Lemah Putih ini dikenal sebagai Padepokan Lemah Putih
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yang kegiatannya beragam, namun tidak terlepas dari seni

dan budaya.

Setelah Mbah Prapto meninggal, Galih Naga Seno

meneruskan jejak ayahnya, seorang seniman tari yang

bergerak di bidang seni dan budaya ini telah menjadikan

Padepokan Lemah Putih hadir dengan konsep yang baru yaitu

Taman Hutan Lemah Putih ( THLP ) sebagai sebuah destinasi

bagi pegiat seni dan budaya, tetapi juga menjadi ruang

mediator seseorang untuk berinteraksi dengan sesamanya,

Tuhan maupun Alam. Dahulu fokus dari Mbah Prapto adalah

Joget Amerta, namun (sapaan akrabnya) Mas Galih dengan

basicnya Etnomusikologi (Ilmu Pengkaji Musik, Culture

Study) sedang melakukan riset mengenai sound meditasi,

dimana melalui suara, manusia (kita) bisa menghealing atau

mengubah diri kita sendiri, seperti orang yang mempunyai

trauma atau fobia sebenarnya melalui teknologi tubuh, kita

dapat menyembuhkan traum atau fobia tersebut.

Seperti kita melihat pandemi Covid-19 ini bagaimana

kita harus menghadapinya, apakah ditakuti, dimusuhi atau

“kita bersahabat”. Sehingga Mas Galih dan Mas Hendro

sebagai pelaku khusunya di dunia seni, dengan adanya sound

meditasi berinisiatif untuk membuat beberapa program :
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1. Untuk kemasyarakat, dimana mudah untuk merasa

khawatir Mas Hendro menjelaskan “Bagaimana kita

menangkap kekhawatiran tersebut ? Padahal secara

praktik jika kita “kulino berdoa/ meditasi”, ya

memang benar kita manusia mempunyai ketakutan

namun kita juga harus memenejemen hal tersebut

melalui dunia music yaitu Amerta Sound, saat ini kita

juga sedang meriset Amerta Sound tersebut”

2. Kampus ISI Solo Sound Meditasi sendiri tahun besok

sudah masuk dalam kurikulum mata kuliah. Mas

Hendro menjelaskan “dimana irisan tersebut sudah

ada di perkuliahan kedokteran, sehingga kita mampu

meyakinkan diterima menjadi kurikulum terbaik”.

Mas Galih merupakan pelaku Amerta Sound yang

meriset diri mereka sendiri. Ia memiliki patner kerja untuk

bidang pengembangan dan pemberdayaan yaitu Mas Hendro.

Mas Galih mempunyai bakat alam, dia mampu membantu

meditasi seseorang. Manusia sendiri mempunyai cakra,

namun tidak sinkron, sehingga menggunakan metodeloginya

yaitu Amerta Sound dengan menggunakan alat yang namanya

“Singing Bowl” dan juga mempergunakan beberapa

instrument tradisi nusantara seperti kemanak, gender, dan

suling gambuh. Singing Bowl merupakan genta yang biasa
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digunakan untuk yoga atau meditasi, dan dapat

mensinkronkan energi.

GAMBAR 10 (Bagian Depan Taman Hutan Lemah Putih)

Lemah putih sendiri merupakan ruang terbuka yang

memiliki konsep studio alam. Terdapat bangunan yang bukan

merupakan bagian inti atau fisik, bisa disebut bahwa

bangunan ini hanya sebagai efek. Dahulu yang masuk area

Lemah Putih adalah orang khusus yang bergerak dalam

bidang seni dan budaya. Tiga tahun terakhir ini mereka

mencoba untuk terbuka kepada masyarakat umum untuk

dapat masuk ke Lemah Putih.

Di Lemah Putih sendiri menyediakan fasilitas lain,

seperti guest house Omah Wening, spot foto untuk pre-

wedding, workshop, retreat, seminar , meeting dan acara

lainnya dengan kapasitas sejumlah kurang lebih 200 orang

dan terbuka untuk umum, sekalipun keadaan tempat ini masih
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apa adanya dan belum memiliki fasilitas yang sangat lengkap,

karena terkendala biaya/anggaran. Pasalnya di sana digelar

berbagai kegiatan yang bisa dinikmati siapapun yang datang

ke sana. Biasanya, THLP ini dibuka dari jam 08.00 sampai

22.00 malam. Namun pada masa pandemi seperti ini, THLP

di buka lebih siang yaitu dari jam 11 sampai jam 7 malam

saja.

Keinginan mereka bukan soal bagus atau tidaknya

tempat tersebut, namun dengan adanya tempat tersebut dapat

berguna dan mempunyai dampak untuk lingkungan. Lemah

Putih terus dikelola dengan baik oleh Mas Galih, Mas Hendro

dan beberapa orang lainnya. Pengelola tempat ini terus

berusaha meningkatkan kemanfaatan dan dampak adanya

Lemah Putih ini dengan cara bersikap terbuka kepada

masyarakat umum seperti halnya :

1. Saat Pandemi ini, ketika anak-anak diharuskan untuk

belajar secara daring di rumah mereka masing-masing

dan anak memerlukan kuota internet, secara langsung

pengeluaran orang tua yang bertambah untuk

membeli kuota internet yang baik. Dengan hal

tersebut di Lemah Putih memberikan fasilitas kepada

anak-anak usia sekolah dengan memberikan wifi

gratis dan mempersilahkan anak-anak untuk belajar
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disana tanpa harus takut kehabisan kuota internet dan

meringankan pengeluaran orang tua untuk

membelikan kuota internet.

2. Lemah putih juga berusaha untuk showoff atau

terbuka kepada masyarakata, bahwa tempat ini

terdapat warung makan dan dapat makan disana.

Namun karena pandemi, pengelola membatasi

pengunjung yang datang.

3. Mas Galih dan Mas Hendro juga memperisapkan

dimana setelah pandemi ini dengan adanya sound

meditasi yang akan dilakukan. Pada saat pendemi

terdapat sebuah ketakutan, kekhawatiran dan keadaan

yang tidak bebas untuk berkegiatan, sehingga dapat

menimbulkan sebuah endapan pikiran-pikiran buruk

dalam diri kita. Endapan tersebut dapat menyebabkan

penyakit sehingga dapat dengan mudah sakit. Dengan

hal tersebut mereka mencoba merumuskan dengan

membuka kelas untuk menghealing ataupun

megurangi dampak negatif dari pandemi ini dengan

menggunakan Amerta Sound.

Mas Galih dan Mas Hendro juga sedang

berkoordinasi dengan pihak Pemerintah

(Kemenpareka/Kemendikbut). Dimana program pelatihan
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yang mereka rencanakan sebagai praktisinya yang memiliki

metodologi menggunakan sound mediasi (Amerta Sound)

untuk mengurangi dampak, agar setiap orang yang

mempunyai dampak negatif menjadi rilek melalui teknologi

di tubuhnya. Dengan harapan program pelatihan tersebut

mendapat bantuan dari pemerintah, sehingga masyarakat

umum dapat melakukan kegiatan pelatihan secara gratis.

B. Saran/ Solusi

Sekalipun tempat ini sudah dikenal secara

internasional karena ciri khas tarian Amerta yang dipelopori

oleh Mbah Prapto, namun sangat disayangkan, karena

ternyata masyarakat disekitar Plesungan seperti kota Solo,

Boyolali, Sragen dan lainnya masih kurang mengenalnya

sehingga akan sangat baik dan berkembang apabila dilakukan

pengenalan tempat ini dengan cara melakukan promosi

kepada masyarakat baik melalui online maupun offline.

Bukan hanya dikenal banyak orang karena tempatnya yang

indah dan masih asri, namun juga dikenal juga kesenian yang

ada di dalamnya.
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BAB IV

SANGGAR METEOR PUTIH

(TEMPAT PEMBUATAN KERIS)

A. Kondisi Terkini

GAMBAR 11 (Bagian Depan Sanggar Meteor Putih)

Sanggar meteor putih adalah sebuah tempat untuk

pembuatan keris, yang di kelola oleh Empu Daliman. Dalam

membuat Keris menggunakan ritual khusu/laku seperti

mengambil api di Merapen/ Merapi dengan menggunakan

lampu lentera/tintir dan mengambil Sembilan mata air (mata

air Majapahit, Mata Air Ssendang Plesungan). Pamor dalam

keris ada pedomanannya, dinamakan alam ada tumbuhan,
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hewan. Seperti pamor bonang sak renteng/bonang rinenteng,

dalam music jawa bonang terletak kanan kiri kanan kiri

sehingga berbentuk bulat-bulat kanan kiri kanan kiri.

Contoh berikutnya Pamor Blarak Sineret berbentuk

daun kelapa, Pamor Melati Rinonce berbentuk bunga melati,

Pamor Tirta Tumetes berbentuk tetesan air. Jika ingin

membuat pamor sendiri boleh, sperti membuat tulisan berseri,

sehingga menjadi Pamor Berseri. Proses pembentukan pamor

saat ditempa, proses bentuk saat dibakar. Bahan khusus

dalam membuat pamor saat ini nikel, namun saat ini banyak

eksperimen menguunakan knalpot sepeda motor lama

diamana knalpot tersebut terdapat kandungan nikel. Knalpot

sepeda motor lama walaupun terdapat kandungan nikel tidak

sebagus nikel murni karena nikel murni tidak mudah karat

dan lembek. Baja dan besi sama-sama keras, namun baja bias

tajam besi tidak bias tajam.

Jika besi dan baja tidak diberi nikel warna yang keluar

hanya hitam dan abu-abu, sedangkan jika diberi nikel warna

yang dihasilkan menjadi hitam, putih dan abu-abu. Jika baja

tidak diberi nikel maka baja akan mudah patah, namun jika

nikel tidak akan patah karena nikel lentur maka dibuat

lapisan-lapisan. Sebab jika tidak dibuat lapisan maka

kekuatannya kurang. Terdapat teori bahwa listrik/kumparan
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mengikuti lapisan-lapisan keris, jadi keris yang semakin

banyak lipatannya maka gravitasinya semakin tinggi/kuat.

Seperti halnya listik dimana kumparannya banyak maka

dapat mengeluarkan stroum yang semakin dasyat. Pak

daliman dahulu sempat ingin membuat sebuah pelatihan

untuk membuat keris. Dalam pelatihan tersbut masyarakat

akan diajakrkan membuat keris, mendok dan sebagainya,

sehingga jika seseorang akan mencari keris dan membeli

keris bias langsung ke Desa Plesungan tanpa harus ke desa

lainnya.

GAMBAR 12 (Sanggar Meteor Putih)
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B. Permasalahan

Generasi sekarang banyak yang tidak mengetahui

mengenai pembuatan keris khususnya, apalagi untuk belajar

membuat keris. Pemasaran yang hanya dari mulut ke mulut

tidak sangat efektif dan efisien dalam menunjang pmasaran

keris. Perangkat desa yang kurang terlibat aktif dalam

penegmbangan.

C. Saran/Solusi

Mengajak generasi muda agar lebih melek mengenai

seni dan budaya salah satunya pembuatan keris dan dapat

juga untuk belajar pembuatan seni. Agar menunjang

pemasaran yang selama ini hanya dari mulut ke mulut, dapat

memesarkan di sosial media seperti Instagram, facebook,

twitter dan lain sebagainnya.
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BAB V

PROGRAM UNGGULAN DESA

PLESUNGAN PENGELOLAAN

LIMBAH SAMPAH

A. Kondisi Terkini

Sampah dan limbah menjadi permasalahan serius dan

tidak bisa dipandang sebelah mata, saat ini yang terjadi di

berbagai negara khususnya di Indonesia. Sampah merupakan

bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan baik dari

kegiatan industri, rumah tangga, pembangunan, dan lain

sebagainya. Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan

yang terbuang dari hasil aktivitas manusia maupun proses-

proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan

dapat mempunyai nilai yang negatif akibat penangannya.

Seiring pertumbuhan penduduk pada suatu desa atau

kota, maka bertambah pula sampahnya. Sampah akan

memberikan berbagai dampak, tergantung pada cara

pengolahannya. Adanya kegiatan pengolahan sampah juga

bertujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan serta
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mencegah terjadinya polusi maupun pencemaran di

lingkungan sekitar. Maka dari itu proses pengolahan sampah

harus dilaksanakan secara efisien oleh semua pihak, baik

masyarakat maupun pemerintah. Semua pihak yang berada

dalam lingkup tertentu memiliki tanggung jawab yang sama

terhadap proses pengolahan sampah agar tidak menimbulkan

masalah.

Pada saat ini permasalahan sampah merupakan hal

yang cukup serius akan mengancam keseimbangan ekosistem

lingkungan. Bahkan sampah dapat dikatakan sebagai masalah

kultural karena dampaknya terkena pada berbagai sisi

kehidupan (Sudrajat, 2006).

Upaya penanganan sampah dapat dilakukan dengan

benar dan tepat dengan melibatkan semua pihak, karena

diharapkan dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan

untuk proses pengolahannya. Pengolahan sampah merupakan

suatu upaya untuk mengurangi banyaknya masalah yang

terjadi akibat jumlah sampah yang kian bertambah. Agar

dapat dirubah menjadi lebih bermanfaat, proses pengolahan

sampah harus melalui beberapa proses seperti pemilihan,

pembakaran, pengomposan, penghancuran, pengeringan,

serta pendaur ulangan.
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Permasalahan sampah di wilayah Desa Plesungan

juga cukup menjadi sorotan, pasalnya penduduk yang kian

padat membuat sampah juga semakin bertambah. Ada

berbagai jenis sampah yang dihasilkan oleh kegiatan

masyarakatnya, dan untuk mencegah timbulnya masalah serta

dampak negatif bagi lingkungan, pemerintah setempat

membuat Tempat Pengolahan Sampah. Hal tersebut di

harapkan mampu mencegah maupun mengatasi masalah-

masalah yang mungkin akan timbul nantinya, serta mengajak

masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengolahan sampah.

Dalam proses pengolahan sampah ini pun pemerintah juga

mengajak masyarakatnya untuk mematuhi aturan mengenai

pengelolaan sampah sesuai dengan kententuan dan hukum

yang berlaku.

GAMBAR 13 (Pengelolaan Sampah)
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B. Pembahasan

1) Tujuan

a. Tujuan Umum:

Mengetahui gambaran mengenai pengolahan sampah

di Desa Plesungan.

b. Tujuan Khusus:

i. Mengetahui jumlah sampah di Desa

Plesungan

ii. Mengetahui tahap-tahap pengolahan

sampah

2) Jenis Sampah

a. Sampah Rumah Tangga :

Jenis sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah

tangga yang berupa sisa hasil pengolahan makanan

serta sampah dari kebun dan halaman seperti daun,

buah, dan lain-lain. Di Desa Plesungan sendiri

memiliki jumlah sampah rumah tangga yang cukup

banyak setiap harinya, karena jarak pasar dengan

rumah warga lumayan jauh, masyarakat tentu memilih

untuk masak sendiri di rumah. Sehingga membuat

jumlah produksi sampah rumah tangga menjadi tinggi.

b. Sampah Bangunan :
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Kegiatan pembangunan juga menghasilkan sampah

seperti semen bekas, pasir, batu bata, pecahan kaca

atau keramik, potongan besi, dan kaleng bekas.

Semakin banyak pembangunan gedung, maka semakin

banyak juga sampah materialnya. Terutama di Desa

Plesungan yang merupakan desa berkembang juga

menghasilkan sampah bangunan yang cukup besar,

mengingat saat ini sedang banyaknya pembangunan

fasilitas desa seperti gedung pertemuan, lapangan, dan

termasuk tempat pengolahan sampah yang

direncanakan akan mulai beroprasi pada Bulan

Agustus ini.

c. Sampah Plastik :

Kegiatan rumah tangga maupun industri juga

menghasilkan jenis sampah plastik yang tentunya sulit

untuk di urai, bahkan memerlukan waktu bertahun-

tahun. Masyarakat di Desa Plesungan juga

menghasilkan sampah plastik yang cukup banyak,

dikarenakan belum adanya program membawa tas

belanja sendiri sebagai ganti plastik. Maka pemerintah

setempat juga harus mencegah pencemaran dan

masalah yang mungkin timbul akibat banyaknya
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sampah plastik ini, dengan mendirikan tempat

pengolahan sampah.

3) Pengolahan sampah (pemilihan, pewadahan,

pengangkutan, pengolahan,

a. Pengangkutan

Pemerintah setempat memfasilitasi masyarakat

untuk pengambilan sampahnya, baik dari jenis

sampah rumah tangga maupun sampah

bangunan dan sampah plastik. Nantinya akan

ada truk pengangkut sampah yang berkeliling

untuk mengambil atau mengangkut sampah-

sampah yang telah diletakkan di bak sampah

masing-masing dusun, yang setelahnya akan

di kumpulkan di tempat pengolahan sampah

Desa Plesungan untuk diteruskan ke tahap

selanjutnya.

b. Pengumpulan / Pemilahan

Sampah-sampah dari hasil kegiatan

masyarakat akan dipilah lagi sesuai jenisnya,

karena tidak semua sampah memiliki jenis dan

proses pengolahan yang sama. Maka dari itu

di tempat pengolahan sampah, sampah

tersebut di bedakan menjadi dua sebelum di
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akhirnya di olah dan dibakar. Yaitu sampah

rumahan dan sampah bangunan/plastik. Pada

proses pembakaran ini memerlukan waktu

yang cukup lama, sehingga dalam proses

pengolahannya harus dibatasi jumlah sampah

yang dapat diolah per harinya.

c. Pengolahan dan Pembuangan

1) Pengomposan : Pengomposan dilakukan

untuk menetralisasikan zat-zat yang

mungkin terkandung dalam sampah,

terutama sampah rumahan yang terkadang

terdapat obat-obatan dan semacamnya.

Selain itu pengomposan dilakukan agar

sampah lebih mudah terurai, dan

pengomposan ini hanya dapat dilakukan

pada sampah organik.

2) Pembakaran : Sampah-sampah yang susah

untuk di uraikan akan dibakar tanpa

melalui proses pengomposan. Sampah

yang susah di urai antara lain seperti

sampah plastik, kayu, besi, kaca, dan

alumunium.
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Pemerintah setempat mengajak masyarakat untuk

mampu mengelola sampah agar dapat dirubah menjadi hal

yang dapat membawa manfaat serta dapat mencegah

timbulnya masalah bagi lingkungan di Desa Plesungan.

Melalui beberapa proses seperti pengomposan dan

pembakaran, hasil pengolahan sampah di Desa Plesungan,

akan dapat menghasilkan beberapa produk pertanian seperti

pupuk organik, media tanam, serta beberapa limbah yang

nantinya dapat di daur ulang menjadi obat-obatan untuk

pertanian. Dengan begitu banyak nya produksi sampah di

Desa Plesungan dapat membawa dampak yang lebih baik

bagi kehidupan masyarakatnya.

GAMBAR 14 (Pengelolaan Sampah)

Gambaran umum wilayah perencanaan
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1. Bagunan utama, yang akan berisi tempat pengolahan

sampah seperti tempat pemilahan, pembakaran,

cerobong asap, dan tempat penampungan hasil.

2. Pos jaga dan kantor

3. Halaman di depan bangunan

4. Septitank

Ruang lingkup

Desa Plesungan merupakan desa yang memiliki enam

dusun, yaitu Dusun Blemblem, Grumbulpring, Tunggulrejo,

Ngrancang, Ingasrejo, dan Dalon.
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BAB VI

PROMOSI DESA WISATA

PLESUNGAN BERBASIS “WEB”

A. Pengertian Website

Menurut Suwanto Raharjo, layanan web adalah salah

satu Internet yang paling banyak dipergunakan dibandingkan

dengan layanan lain seperti ftp, gopher, news atau bahkan

email.

Website menurut Gregorius (2000:30) adalah

kumpulan halaman web yang saling terhubung dan file-

filenya saling terkait. Web terdiri dari page atau halaman, dan

kumpulan halaman yang dinamakan homepage. Homepage

berada pada posisi teratas, dengan halaman-halaman terkait
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berada dibawahnya. Biasanya setiap halaman dibawah

homepage disebut child page, yang berisi hyperlink ke

halamn lain web.

Menurut Sibero (2011:11), website adalah suatu

system yang berkaitan dengan dokumen digunakan sebagai

media untuk menampilkan teks, gambar, multimedia dan

lainnya pada jaringan internet.

Jadi, website atau web adalah suatu dokumen berupa

sekumpulan halaman yang berisi berbagai informasi

berbentuk digital. Informasi itu bisa berupa teks, gambar,

animasi, video atau gabungan dari semuanya yang disediakan

melalui internet dan dapat diakses oleh banyak orang

diseluruh dunia selama memiliki koneksi internet.

Jenis-jenis website:

1. Website Statis

Website statis adalah suatu website yang memiliki

halaman yang tidak berubah. Artinya, untuk

melakukan sebuah perubahan pada suatu halaman

hanya dapat dilakukan secara manual, yaitu

dengan mengedit kode-kode yang menjadi

struktur dari website.

Contoh: Website perusahaan (company profile);

Search Engine ( Google, Bing)
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2. Website Dinamis

Website dinamis adalah suatu website yang

secara strukturnya diperuntukkan untuk update

sesering mungkin. Website ini selain utamanya

untuk diakses oleh para pengguna juga telah

disediakan halaman backhend yaitu untuk

mengedit kode dari website tersebut.

Contoh:

a. Blog/ website pribadi

b. Katalog online

c. Situs E-commerce

d. Situs berita

e. Website Portal

3. Website interaktif

Website interaktif adalah suatu website yang

diperuntukkan untuk berinteraksi dengan orang

lain secara online. Pengguna website jenis ini

biasanya komunitas atau pengguna internet aktif.

Pengguna diwebsite ini dapat berinteraksi dan

beradu argument tentang apa yang sedang ada

dipikiran mereka.
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Contoh: Situs media sosial, Situs forum

online, Blog Guru Pendidikan.Co.ID

Manfaat website:

a. Website dapat menjadi sarana hiburan

yang murah.

b. Website menjadi media pengenalan

perusahaan atau lembaga.

c. Website dapat menjadi sarana informasi

yang cepat dan mudah

d. Website dapat menjadi sarana edukasi

masyarakat.

e. Website dapat menjadi sarana

berkomunikasi masyarakat diseluruh dunia.

f. Website dapat menjadi sarana pemasaran

dan promosi bisnis yang efektif dengan

jangkauan terluas.

Unsur-unsur website:

1. Nama Domain

Nama domain adalah alamat yang digunakan

untuk menemukan sebuah website didunia

internet.

Contoh: http//www.gurupendidikan.co.id
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Nama domain memiliki identifikasi ekstensi

atau akhiran sesuai dengan kepentingan dan

lokasi keberadaan website tersebut. Berikut ini

contoh nama domain berekstensi local:

a. Co.id : untuk badan usaha yang mempunyai badan

hokum yang sah.

b. Ac.id : untuk lembaga pendidikan.

c. Go.id : khusus untuk lembaga pemerintahan RI

d. Mil.id : khusus untuk lembaga militer RI

1. Web Hosting

Web hosting disebut juga dengan rumah

penyimpanan data base seperti teks, gambar,

video dll dari sebuah website. Sama seperti

domain, web hosting juga diperoleh dengan

cara menyewa dari para penyedia layanan web

hosting.

Contoh:

1. Rumahweb.id

2. Hostinger

3. Niagahoter

2. Konten website
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Konten website merupakan isi dari sebuah

website. Tanpa adanya konten website, tentu

tidak ada yang ditawarkan kepada pengunjung

dari website yang kita punya. Ibarat toko,

website merupakan toko yang kita kita punya

dan konten website adalah barang yang akan

ditawarkan kepada pembeli.

Fungsi website:

1. Fungsi komunikasi

Situs web mempunyai fungsi komunikasi pada umumnya

adalah situs web dinamis. Karena dibuat menggunakan

pemrograman web (server side) maka dilengkapi faslitas

yang memberikan fungsi0fungsi komunikasi, seperti web

mail, formcontact, chatting form dll.

2. Fungsi informasi

Situs web yang mempunyai fungsi informasi pada

umumnya lebih menekankan pada kualitas bagian

kontennya, karena tujuan situs tersebut adalah

menyampaikan isinya.

3. Fungsi entertainment
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Situs web juga memiliki fungsi entertainment/hiburan.

Bila situs web kita berfungsi sebagai sarana hiburan

maka penggunaan animasi gambar dan elemen bergerak

dapat meningkatkan mutu persentasi desainnya, meski

tetap harus mempertimbangkan kecepatan downloadnya.

4. Fungsi transaksi

Situs web dapat dijadikan sarana transaksi bisnis, baik

barang maupun jasa.

B. Permasalahan

GAMBAR 15 (Web Desa Plesungan)

Kondisi terkini website desa wisata Plesungan ialah

sudah ada namun kurang aktif. Website Desa Plesuangan

terakhir di update tahun 2017. Namun bapak kapala desa

setempat mengatakan terakhir kita perbarui data ialah tahun
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2018 kemarin. Kondisi website berisi tentang sejarah desa

Plesungan, lalu ada kepala desa yang pernah menjabat.

http://plesungan.sideka.id/2017/10/07/sejarah-desa-

plessungan/ website tersebut adalah website milik desa

plesusangan.

Permasalahan yang dihadapi pemerintah desa

mengenai website yaitu karena kurang maksimalnya dalam

pengelolaan website tersebut, sehingga website menjadi

kurang aktif dan tidak dikelola secara maksimal. Terlebih lagi

informasi yang ada di website tersebut tidak pernah

diperbarui bahkan tidak ada unggahan terbaru tentang desa

tersebut maupun wisata yang ada didesa tersebut.

C. Saran/Solusi

Solusi dari permasalahan diatas ialah perlu adanya

orang yang mengelola website tersebut dengan aktif, selain

mengisi konten juga bisa mengekspor semua wisata yang ada

di desa Plesungan tersebut. Aktif melakukan promisi dengan

memanfaatkan media sosial yang lainnya seperti Instagram,

Facebook, Twitter, dan bisa juga lewa t media WhatsApp.

Dengan begitu potensi yang ada didesa Plesuangan akan

diketahui oloeh banyak orang.

http://plesungan.sideka.id/2017/10/07/sejarah-desa-plessungan/
http://plesungan.sideka.id/2017/10/07/sejarah-desa-plessungan/
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Dan orang akan tertarik mengunjungi tempat

tersebut. Perlu ditamabahkan lagi menengenai website

dengan menggunakan Bahasa Inggris, agar wisatawan

mancanegara tertarik untuk mengunjunginya. Kami

mahasiswa KKN Universitas Slamet Riyadi Surakarta siap

membantu untuk mengaktifkan nkembali website Desa

Plesungan agar terekspor dengan baik.

BAB VII

POTENSI WISATA SENDANG

PLESUNGAN

Peningkatan ekonomi masyarakat selain dari segi

perdagangan juga bisa dari segi pariwisatanya. Pariwisata dan

pembangunan ekonomi di suatu daerah mampu memberikan

dampak positif bagi banyak pihak seperti pemerintah lokal

maupun masyarakat sekitar. Hubungna antara keduanya

merupakan dasar untuk menarik minat wisatawan domestik

dan mancanegara. Bagi daerah yang memiliki potensi dalam
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bidang pariwisatanya mampu dimanfaatkan untuk

meningkatkan ekonomi setempat. (Fennel,2003), Pariwisata

merupakan sistem yang saling terkait yang mencakup

wisatawan dan jasa terkait yang disediakan serta

dimanfaatkan (fasilitas, atraksi, transportasi, dan akomodasi)

untuk menyokong kegiatan mereka.

Oleh karena itu, sembari memanfaatkan lahan kosong

pemerintah desa yang tandus dan tidak dapat ditanami

tumbuhan apapun kemudian oleh masyarakat desa Plesungan

dibuat sebuah objek wisata air yaitu “Sendang Plesungan”.

(Priasukmana dan Mulyadi, 2001), suatu desa dapat

dikatakan sebagai desa wisata apabila memenuhi syarat,

antara lain a) Aksebilitasnya baik, b) memiliki obyek-obyek

menarik berupa alam,seni budaya, legenda , makanan khas

dan sebagainya, c) masyarakat dan aparat desa mendukung

sepenuhnya terhadap desa wisata, d) keamanan terjamin, e)

tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang

memadai, f) beriklim sejuk dan dingin, g) berhubungan

dengan obyek wisata yang lain.

Dilihat dari beberapa pemaparan menurut para ahli

tersebut, desa plesungan layak mendapatkan julukan sebagai

desa wisata. Terutama untuk wisata air Sendang Plesungan,

fasilitas dan tempatnya sudah sangat memadai dan untuk
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dijadikan temapt berlibur bersama keluarga serta menarik

minat wisatawan luar desa Plesungan. Sehingga hal ini juga

memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar baik segi

ekonomi dan sosial.

Kondisi website cukup aktif dalam memberikan

informasi, tentang kegiatan yang ada disana, seperti festival

sedekah bumi, fasilitas Sendang Plesungan dan lain – lain.

Namun akhir – akhir karna dampak Virus Covid- 19.

Sendang Plesungan mendapatkan dampaknya. Yang hari

minggu biasanya bisa mencapai 1000 pengunjung sekarang

harus dibatasi menjadi 300 orang. Yang harusnya setiap

tahun mengadakan kegitan rutin, akibat Virus ini semua

agenda menjadi

Tertunda. Website yang bisa diakses

https://sendangplesungan.blogspot.com/?M=1. Permasalahan

tentang website Sendang Plesungan belum menggunakan

Bahasa Inggris dalam memberikan informasi di website

tersebut. Solusi Memberikan bantuan dengan menambahkan

informasi dengan Bahasa Inggris dan membantu untuk

melakukan promosi dengan memanfaatakan media sosial

yang lainya.
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GAMBAR 16 (Kondisi Sendang Plesungan)

A. Kondisi Terkini Faktor yang

mempengaruhi gagasan.

Sendang plesungan terletak di desa Plesungan,

Gondangrejo,Karanganyar. Didirikan pada tahun 2017.

Peresmian pembukaan oleh Bupati Karanganyar pada 14

Desember 2017. Tokoh penggagas awal dalam pembuatan

Waterboom adalah Bapak Hari, Bapak Bowo dan juga

Bapak Waluyo (KADES). Pembuatan sendang plesungan /

waterboom memanfaatkan lahan yang tidak produktif dan

juga dana desa. Sendang plesungan berada di bawah naungan

BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Menurut Peraturan

Mendagri No. 20 tahun 2018 Pasal 17 ayat 2, dana desa dapat

digunakan untuk membuat sebuah tempat pariwisata.
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Fasilitas yang di sediakan oleh pengelola sendang plesungan

antara lain : 1) sendang, 2) kolam renang berbagai ukuran

kedalaman, 3) kamar mandi, 4) parkir, 5) food court, 6)

kantin, 7) wisata sepeda air, 8) study banding hari sabtu.

Kondisi terkini dari wisata sendang plesungan dapat

dikatakan sudah berkembang baik dan mampu menjadi obyek

wisata yang mampu menarik minat masyarakat.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi gagasan atau

ide ini di buat, antara lain :

Jauh dari wisata air (kolam renang)

Memanfaatkan dana desa.

1) Dapat meningkatkan income desa Plesungan.

2) Memanfaatkan lahan tandus dan tidak produktif.

GAMBAR 17 (Kondisi Sendang Plesungan)
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B. Media Promosi

Media promosi yang di lakukan oleh pengelola tidak

lagi menggunakan media cetak atau brosur melaikan

menggunakan beberapa media sosial seperti berikut :

1) Facebook atas nama Slamet Wibowo.

2) Instagram atas nama sendang plesungan.

C. Kendala di Sendang Plesungan

Adapun kendala yang dihadapi antara lain :

1. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap ide

nvestasi saham saat pembangunan kolam renangpada

saat akan di buat.

2. Wifi yang belum tersedia.

D. Agenda Resmi Sendang Plesungan

Terdapat agenda resmi yang sudah tercatat di Propinsi

yaitu festival sendang plesungan (September) dan Festival

Pajekan. Festival sendang plesungan yang bersifat umum dan

di ikuti oleh beberapa seniman dan senimawati dari beberapa

instansi maupun kelompok khusus. Agenda lain yaitu

Festival Pajekan (sedekah bumi) yang diikuti seluruh dusun

di Desa Plesungan dan dengan mengundang BPD Bank
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Jateng yang membawa mobil operasional sehingga

masyarakat dapat membayar pajak melalui mobil operasional

Bank dan juga terdapat hiburan untuk menghibur masyrakat.

Desa Plesungan merupakan salah satu desa berada di

Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi

Jawa Tengah memiliki sumber daya alam dan potensi seni

budaya yang melimpah. Dengan mendorong perekonomian

dan kesejahteraan warga setempat, sumber daya alam dan

potensi seni budaya tersebut dimanfaatkan sebagai desa

wisata. Hal ini diharapkan mendorong promosi desa wisata

dan meningkatkan jumlah wisatawan berkunjung baik

wisatawan domestik maupun mancanegara. Saat ini, beberapa

destinasi wisata di Desa Plesungan sudah berkembang dan

terus mendorong fasilitas, pelayanan, dan potensi dimiliki

masing-masing.

Sendang Plesungan adalah potensi wisata yang

memiliki sejarah mata air pada zaman dahulu. Sendang

Plesungan memiliki dua sendang di tempat yang berbeda.

Sendang ini awalnya tidak terawat dan warga setempat saat

itu belum berinisiatif untuk mengembangkannya. Didorong

oleh Kepala Desa Plesungan beserta Perangkat Desa, potensi

wisata ini mulai dilestarikan dan dibangun sebagai destinasi

wisata yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
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setempat. Hanya satu sendang yang dikembangkan sebagai

waterboom menjadi daya tarik wisatawan domestik dan

mancanegara.

Sendang Plesungan ini memanfaatkan 1 hektar

digunakan untuk destinasi wisata dari 4 hektar luas tanah

milik Desa Plesungan dekat sendang dan sungai. Destinasi

wisata ini telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda,

dan Olahraga Kabupaten Karanganyar pada tanggal 17

September 2018 No. 556/26/2018 sebagai Desa Wisata

berbatasan dengan Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres,

Kota Surakarta.

Ketika memasuki Sendang Plesungan, disuguhkan

berbagai wahana untuk pengunjung semua umur dengan

suasana yang nyaman dan aman. Dilengkapi fasilitas antara

lain, tiga kolam renang yaitu kolam untuk anak-anak dan

kolam untuk dewasa, plorotan yang aman, kamar ganti, ruang

tunggu, food court, gazebo, dan lain-lain.

Sendang Plesungan ini juga didukung Festival

Budaya Sedekah Bumi sebagai salah satu acara tahunan

dikemas dengan pembayaran PBB. Warga setempat,

wisatawan domestik, dan wisatawan mancanegara sudah

banyak yang mengunjungi Sendang Plesungan ini. Dengan

harga tiket masuk yang terjangkau, wisatawan dapat
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menikmati berbagai wahana dan fasilitas yang disediakan.

Wahana dan fasilitas tersebut didukung dengan pelayanan

dari staf BUMDES yang ramah dan responsif. Tiap

wisatawan masuk area destinasi wisata ini wajib mematuhi

prosedur yang ditetapkan demi menjaga kenyamanan dan

keamanan bersama.

BAB VIII

PROGRAM INOVASI DESA

PLESUNGAN DALAM RANGKA

PENCENGAHAN PENYEBARAN

COVID-19

A. Pembuatan Tempayan untuk Cuci

Tangan

Pariwisata adalah keseluruhan rangkaian kegiatan

yang berhubungan dengan gerakan manusia yang melakukan

perjalanan atau persinggahan sementara dari tempat

tinggalnya, ke suatu atau beberapa tempat tujuan di luar

lingkungan tempat tinggal yang didorong oleh beberapa
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keperluan tanpa bermaksud mencari nafkah. (Gunn, Clare A.

2002).

Industri pariwisata perlu mempersiapkan new normal

pasca pandemi covid-19. Protokoler kesehatan wajib

diterapkan untuk memutus mata rantai penyebaran virus

corona. Di Wisata Sendang Plesungan telah memulai

menggerakkan kembali roda perekonomian yang sempat

lumpuh akibat diterapkannya sistem physical distancing.

Pasca pandemi diperkirakan terjadi kondisi new

normal atau tren baru dalam berwisata. Wisatawan akan lebih

memperhatikan protokol wisata, terutama yang terkait dengan

kesehatan, keamanan, kenyamanan, sustainable and

responsible tourism, danauthentic digital ecosystem.

Desa wisata adalah suatu wilayah pedesaan yang

menawarkan keaslian baik dari segi sosial budaya, adat–

istiadat, keseharian, arsitektur tradisional, struktur tata ruang

desa yang disajikan dalam suatu suatu bentuk integrasi

komponen pariwisata antara lain seperti atraksi, akomodasi

dan fasilitas pendukung. (Darsono. 2005).

Wisata Sendang Plesungan telah buka kembali untuk

masyarakat tetapi juga harus mematuhi protokol kesehatan

yang sudah ditetapkan pemerintah. Berdasarkan observasi

kelompok kami pada hari Minggu 26 Juli 2020, fasilitas di
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Wisata Sendang Plesungan dalam mematuhi protokol

kesehatan sudah disediakan seperti hand santitazer, alat

pengecek suhu, dan wastafel portebel. Namun wastafel

portebel hanya ditempatkan disatu titik.

Dari permasalahan tersebut, kelompok kami

mempunyai ide untuk menambah wastafel portebel agar saat

pengunjung ingin cuci tangan tidak hanya di satu titik namun

bisa di beberapa titik.

B. Pengemasan, Teknik Penjualan “on-line”

Oleh-Oleh khas Desa Berbasis Home

Industri

1. Peran Kepala Desa Dalam Kemajuan Home Industri

Desa Plesungan merupakan salah satu desa yang

terletak di Kec.Gondangrejo, Kab. Karanganyar. Potensi

yang ada di Desa Plesungan telah diapresiasi oleh Pemerintah

Atasan dengan mengeluarkan Surat Keterangan yang

menyatakan bahwasanya Desa Plesungan merupakan suatu

desa yang memiliki daya tarik wisata baik terhadap turis lokal

maupun internasional.

Dalam mengemban nama baik Plesungan sebagai

desa wisata, pemerintah setempat memerlukan peran
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masyarakat untuk membantu kemajuan potensi desa agar

lebih berkembang. Dengan demikian, peran kepala desa

sangat dibutuhkan dalam pengembangan desa wisata untuk

mengatur perekonomian masyarakat setempat yaitu dengan

mendukung perkembangan home industri di Desa Plesungan

tersebut.

Pada saat ini, Desa Plesungan yang menjadi salah satu

objek desa wisata belum memiliki makanan khas oleh-oleh.

Sebenarnya masyarakat setempat dapat memanfaatkan ide

inovasi dari produk makanan/minuman dari home industri

yang dijalankan warga setempat. Namun kurangnya

koordinasi dari warga setempat untuk bekerjasama

menciptakan makanan khas oleh-oleh menjadikan daya tarik

wisata Plesungan belum terkenal di daerah lain.

Menurut keterangan Bapak Waluyo selaku Kepala

Desa Plesungan sebagai narasumber dalam seminar online

LPPM Fakultas Hukum UNISRI dengan tema “Peran

BUMDes Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Masyarakat

Desa di Masa Pandemi”, mengatakan bahwa unit BUMDes

telah menaungi unit Sendang Plesungan, Koperasi dan Pasar

Desa dalam menjaga stabilitas perekonomian dan

perkembangan desa wisata.
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Dana BUMDes Desa Plesungan sendiri berasal dari

dana desa, masyarakat maupun PAD (Penghasilan Asli

Daerah). Dengan dibangunnya Sendang Plesungan telah

menampung kurang lebih 18 karyawan dari desa setempat

untuk menaikkan ekonomi warga. Di Sendang Plesungan

tersebut juga dibangun kios-kios atau bisa disebut FoodCourt

sebagai pusat penjualan yang dapat dimanfaatkan untuk

tempat menjual souvenir atau oleh-oleh khas desa. Pasar

Desa juga berperan dalam mendongkrak perekonomian

warga dengan disewakannya 24 kios, bahkan dalam event

tertentu kurang lebih 20 pedagang oprokan turut meramaikan

transaksi jual beli di pasar Plesungan.

Dengan adanya kerjasama antara Sendang Plesungan,

Koperasi dan Pasar Desa tersebut, maka turut membantu

kemajuan UKM warga setempat sebab peran unit-unit

tersebut dapat memberikan pinjaman modal bagi para pelaku

usaha.

2. Cara Pengemasan Produk Home Industri

Tantangan perekonomian di masa pandemi ini

sangatlah berat. Masyarakat berada dalam kondisi waspada

dan sangat berhati-hati dalam hal bepergian dan konsumsi,

hal ini tentunya berimbas pada kegiatan jual beli di pasaran
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baik di restoran, pusat perbelanjaan, pasar, transportasi online

hingga para pemilik UKM.

Pengemasan suatu produk home industri di Desa

Plesungan disarankan untuk memenuhi protokal kesehatan,

makanan.minuman oleh-oleh khas harus dikemas secara baik

dan aman agar produk yang akan dipasarkan tidak mudah

terkontaminasi wabah covid-19. Selain itu, desain kemasan

harus dibuat menarik dan lebih higienis untuk lebih menarik

perhatian konsumen. Masyarakat Plesungan membutuhkan

pelatihan untuk packaging produk home industri sehingga

desain kemasan produk oleh-oleh khas tetap memiliki nilai

fungsi yang optimal sesuai target pasar.

3. Teknik Penjualan Produk Home Industri

Di masa pandemi seperti ini, selain teknik penjualan

langsung (face to face) lebih dibutuhkan teknik penjualan

produk secara online. Teknik penjualan online diperlukan

untuk meminimalisir penyebaran wabah pandemi covid-19.

Pemasaran produk home industry melalui media sosial dan

automasi pembukuan dapat memudahkan pemilik UKM

untuk kelangsungan usaha kedepannya.

Teknik penjualan dapat disebut teknik pemasaran

merupakan proses identifikasi, stimulasi, memuaskan

kebutuhan pelanggan dan membangun kepercayaan dan
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loyalitas konsumen serta menciptakan keunggulan kompetitif

yang berkelanjutan. Menginformasikan keunggulan dan

diferensiasi barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu

perusahaan kepada konsumen dan pasar merupakan salh satu

aspek penting dalam strategi pemasaran.

Di tengah himbauan menjaga sosial distancing,

pemanfaatan media sosial menjadi salah satu cara dalam

mempromosikan produk home industry di Desa plesungan.

Dengan media sosial, pemilik UKM dapat mendeskripsikan

produk, memberikan promo maupun diskon hingga meminta

bantuan teman untuk promosi produk usahanya. Selain itu

pemilik UKM Desa Plesungan harus dapat memilah poin

anggaran mana yang menjadi prioritas dengan melakukan

penyesuaian budget pada masa pandemi. Masyarakat

Plesungan harus bisa mengoptimalkan pemasaran dengan

memanfaatkan platform online dan digital branding untuk

mendekati target konsumen.

Untuk kemajuan home industry Plesungan tidak lupa

untuk mengoptimalkan citra merek suatu produk yang ada.

Membangun citra merek sangatlah penting bagi perusahaan,

karena akan membentuk persepsi positif terhadap merek dan

selanjutnya persepsi positif tersebut memberikan keyakinan

dan dorongan kepada konsumen untuk mengonsumsi merek
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tersebut. Produsen yang telah memiliki ekuitas merek yang

tinggi harus mempertahankan nilai merek yang telah

diraihnya, sementara produsen yang belum memiliki ekuitas

merek yang baik harus berusaha melakukan berbagai

program pemasaran untuk memperoleh ekuitas merek yang

baik.

4. Permasalahan Home Industri Desa Plesungan

a. Minimnya modal usaha untuk kemajuan home

industri

b. Kurangnya inovasi produk home industri

c. Belum memaksimalkan pemasaran online

d. Tidak memiliki mentor bisnis

e. Branding produk belum ada/kurang menarik

f. Kurangnya pemanfaatan bahan baku yang ada

untuk oleh-oleh khas plesungan

5. Solusi Inovasi Untuk Kemajuan Home Industri

Inovasi pengunaan dana desa melalui BUMDes

dengan membangun usaha mandiri bertata kelola otonom

dapat dijadikan usaha perdagangan dalam unit koperasi Desa

Plesungan. Usaha ini dapat menampung produk-produk
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makanan/minuman khas yang dihasilkan dari UKM setempat

sekaligus menyerap tenaga kerja warga setempat.

Dengan demikian profit yang masuk ke desa dapat

digunakan untuk kesejahteraan bersama. Selain itu

pengelolaan objek wisata Sendang Plesungan harus kreatif

dan inovatif sehingga menarik turis sekaligus

mempromosikan oleh-oleh khas dan souvenir Plesungan.

Media sosial dan web harus dioptimalkan untuk memviralkan

dan mempromosikan obyek wisata, oleh-oleh khas dan

souvenir nya kepada generasi millennial.

C. Souvenir/cinderamata Dari Bahan Daur

Ulang

Souvenir adalah sebuah benda yang identik dengan

sebuah daerah atau event tertentu. Secara umum bentuknya

sangat ringkas (tidak terlalu besar), kecil dan terkadang

memiliki nilai artistik yang bisa digunakan untuk

memepercantik interior sebuah ruangan. Proses

pembuatannya membutuhkan kreatifitas yang tinggi agar

disukai banyak orang. (Nurnitasari, 2009) Cinderamata/

souvenir khas desa plesungan baru pada tahap perencanaan,

cinderamata/ souvenir yang akan dipasarkan rencananya

adalah boneke/ patung Loro Blonyoh.
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1. Kondisi Terkini

Permasalahan sampah di wilayah Desa

Plesungan cukup menjadi sorotan, pasalnya penduduk

yang kian padat membuat sampah juga semakin

bertambah. Ada berbagai jenis sampah yang dihasilkan

oleh kegiatan masyarakatnya, dan untuk mencegah

timbulnya masalah serta dampak negatif bagi

lingkungan, pemerintah setempat membuat Tempat

Pengolahan Sampah.

Hal tersebut di harapkan mampu mencegah

maupun mengatasi masalah-masalah yang mungkin

akan timbul nantinya, serta mengajak masyarakat untuk

ikut serta dalam proses pengolahan sampah. Dalam

proses pengolahan sampah ini pun pemerintah juga

mengajak masyarakatnya untuk mematuhi aturan

mengenai pengelolaan sampah sesuai dengan

kententuan dan hukum yang berlaku. Desa Plesungan

saat ini sedang membangun tempat pengolahan limbah

sampah yang seakrang ini sudah pada tahap finishing.

2. Permasalahan

Belum adanya sistem kelola yang detail untuk

mengelola hasil dari proses daur ulang limbah sampah

agar menjadi lebih produktif dan semua barang bisa
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dimanfaatkan kembali menjadi income atau pemasukan

desa.

3. Saran/Solusi

Limbah kertas memiliki manfaat yang tak

terduga karena dapat di daur ulang menjadi art paper

dan dapat digunakan untuk membuat kerajinan tangan

seperti kartu ucapan, pelapis permukaan boks karton,

tas, kap lampu, pengolahan sampah kertas ini sudah

banyak di gunakan seluruh masyarakat tanpa mereka

sadar bahwa bahan dari produk tersebut adalah dari

sampah kertas.

Pemanfaatan kembali kertas bekas secara

langsung untuk penggunaan lain merupakan upaya

penghematan terhadap peningkatan kebutuhan kertas

dari seratasli. Upaya guna ulang kertas bekas tersebut

akan berdampak positif terhadapkemusnahan hutan

dimasa mendatang. Salah satu upaya daur ulang

sampah kertas adalah memberi perlakuanterhadap

kertas kardus bekas untuk dijadikan produk bahan

pengemas kembalidengan ukuran yang sama atau lebih

kecil.

Desa Plesungan merupakan salah satu desa wisata

yang terletak di Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten
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Karanganyar, Jawa Tengah. Di desa plesungan ini terdapat

banyak potensi yang dapat dikembangkan baik dari aspek

pendidikan, wisata, seni budaya, ekonomi, maupun

pemerintahan. Namun masih banyak permasalahan/kendala

yang dihadapi pemerintah dan masyarakat setempat dalam

pengembangan potensi-potensi tersebut.

Desa plesungan memiliki program unggulan yaitu

pengolahan sampah yang bertujuan untuk sistem daur ulang

sampah rumah tangga agar sampah tersebut dapat dikelola

dengan baik. Penggunaan dana desa oleh Pemerintah

Plesungan dikelola sangat baik untuk menunjang aspek

pariwisata dan ekonomi. Tujuan utamanya adalah untuk

kesejahteraan masyarakat plesungan sendiri yaitu dengan

membuka lowongan tenaga kerja warga dan guna

mengangkat nama baik desa Plesungan sebagai desa wisata

yang tersohor.
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BAB IX

KEGIATAN MAHASISWA KKN

COVID-19 PADA BUKAN JUNI-

JULI TAHUN 2020

Kegiatan study banding bersama Perangkat Desa dari

Desa Tuban, Gondangrejo, Karanganyar di tempat

pengolahan sampah didampingi oleh Kepala Desa Plesungan.

Kedatangan Perangkat Desa Tuban yang terlambat membuat

waktu kunjungan tidak maksimal karena mengganggu waktu

kerja para buruh yang sedang membangun tempat pengolahan

sampah.

GAMBAR 18 (Kunjungan dari Desa Tuban)

Dikarenakan pengelolaan sampahnya belum selesai
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100% atau masih dalam masa pembuatan, sehingga kita tidak

dapat melihat proses pengelolaan sampah. Tetapi kita

mendapatkan hasil yang baik mengenai pengelolaan sampah

yaitu hasil dari pengelolaan sampah itu nantinya dapat

dimanfaatkan dalam hal pertanian.

Kunjungan yang bersifat non Formal ke Taman

Hutan Lemah Putih (THLP) untuk mengetahui lokasi dan

potensi yang terdapat di THLP. Dari interview didapatkan

informasi mengenai sendang plesungan secara umum selain

itu juga didapatkan informasi mengenai potensi wisata,

promosi wisata, dan kendala dalam pengembangan pariwisata

tersebut. Terdapat 2 narasumber selaku pemilik dan

pengelola THLP yang menjelaskan mengenai beberapa

kebudayaan dan potensi yang terdapat di sana. Antara lain

kegiatan lir-ilir setiap malam bulan purnama, kegiatan belajar

tari Amerta dan Amerta sound (meditasi).

Lemah putih merupakan studio alam yang

kegiatannya berupa kesenian, salah satunya adalah Joget

Amerta. Sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat

mengenai apa yang ada di dalam padepokan lemah putih.

Kunjungan dan observasi ke sanggar Meteor Putih

milik empu Daliman sebagai tempat pembuatan keris di

Plesungan. Kunjungan dan observasi ke rumah salah satu



77

penari Sahita. Diskusi mengenai potensi seni budaya dan

pariwisata di desa plesungan diperoleh informasi mengenai

tata cara pembuatan keris, ditunjukan beberapa keris dari

hasil buatan sanggar Meteor Putih dengan beragam

karakteristiknya belum mendapatkan informasi karena beliau

sedang ada acara di Colomadu mendapatkan beberapa

informasi mengenai kegiatan seni budaya yang ada di

plesungan.

Pelaksanaan kegiatan Lir-ilir, persembahan dari

Taman Hutan Lemah Putih yang berkolaborasi dengan KKN

UNISRI Plesungan 2020. Karena adanya pandemi Covid-19

ini pengunjung yang datang di batasi, maksimal hanya 50

pengunjung yang boleh hadir.

GAMBAR 19 (Kegiatan pementasan acara lir-ilir)

Pelaksanaan Kegiatan percobaan memasak jagung

telur dan klepon dari ketela untuk pelatihan oleh-oleh khas

Desa Plesungan kepada ibu-ibu PKK yang dikoordinasi oleh
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ibu Kepala Desa Plesungan. Kurangnya alat yang memadai,

waktu yang mendesak, dan pembatasan tenaga dari

mahasiswa yang boleh hadir karena kondisi pandemi.

GAMBAR 20 (Pelatihan oleh-oleh khas Desa Plesungan)
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BAB X

PLESUNGAN SEBAGAI DESA

UNGGUL KREATIFITAS

A. Olahan Produk Lokal

Pengembangan produk dan pangan lokal dilakukan

melalui berbagai cara untuk meningkatkan kualitas desa.

Olahan produk dan pangan lokal yang telah dilakukan yaitu

antara lain:

GAMBAR 21 (Produk hiasan dari resin)

a). Cindera Mata

Cenderamata atau suvenir merupakan barang-barang

kerajinan tangan atau buatan pabrik , yang merupakan hasil
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kreativitas para pengrajin dan industri seni yang mampu

merubah benda-benda yang terbuang atau barang mentah

menjadi produk-produk kerajinan tangan yang menarik dan

diminati banyak orang. Cenderamata bisa berupa apa saja

dengan berbagai bentuk maupun ukuran yang bisa menjadi

kenang-kenangan. Salah satunya yaitu dalam bentuk

gantungan kunci, kalung, anting. Barang tersebut bisa dibuat

dengan menggunakan resin.

Mungkin kita sering melihat benda-benda berbahan

resin, tapi tidak pernah tahu sebelumnya apa itu resin. Resin

sendiri dibagi menjadi dua, yaitu resin alami dan kimiawi.

Resin alami berupa getah dari berbagai macam pohon

terutama pohon kunjung (conifer). Namun karena sulitnya

mendapatkan resin alami terutama untuk produksi skala besar,

munculah resin kimiawi yang bisa dibuat sesuai kebutuhan.

Karena sifatnya yang cair, material ini memiliki keunggulan

tersendiri sebagai bahan baku kerajinan dengan material lain,

seperti kayu, kertas tulisan, daun, bunga, kerang, biji kopi,

biji jagung, dan lain-lain. Resin lebih mudah dibentuk

sehingga bisa sangat menyerupai cetakannya.

1) Resin dan katalis dicampur dengan perbandingan 10:1.

Artinya untuk 10 takar resin, kita hanya

membutuhkan 1 takar katalis. Semakin banyak katalis
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akan mempercepat proses pengerasan, namun waktu

pengisian resin dengan benda kerajinan akan lebih

singkat. Bahan yang harus disiapkan: Resin

2) Pengeras atau katalis

3) Cetakan

4) Sarung tangan

5) Gelas plastik

6) Tusuk gigi/jarum

7) Pengisi resin: bunga kering, daun kering, glitter, atau

sesuai selera

8) Gantungan kunci

9) Pengaduk

Cara membuat :

• Menyiapkan larutan resin dan katalis secara terpisan

dengan perbandingan 10:1

• Menyiapkan pengisi liontin resin. Seperti daun, bunga

kering, glitter, biji jagung, bulu, atau sesuai selera.

• Gunakan berbentuk liontin atau jelly untuk mengatur

posisi isian resin. Kemudian taruh isian di dalamnya.

Banyak dan sedikitnya isian disesuaikan kebutuhan.

• Gunakan sarung tangan, pengaduk, dan gelas plastik

untuk menuangkan resin dan pengeras. Campurkan

resin dan pengeras serta terus diaduk pelan untuk
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menghindari terjadinya gelembung.

• Tuang perlahan resin hingga memenuhi akrilik.

Kemudian ditaruh pada tempat yang terhindar dari

debu danbiarkan mengeras semalaman.

• Jika resin belum cukup mengeras, bisa diletakkan di

dalam freezer selama 10 menit atau lebih. Hal ini

akan memudahkan saat mengeluarkan resin.

• Resin siap digunakan untuk menjadi perhiasan,

seperti gelang dan kalung. Tambahkan kawat logam

untuk membuat lingkarannya.

• Kawat tersebut dilingkarkan pada pin besar, kemudian

pegang dengan tang dan panaskan di atas kompor atau

lilin selama 5 detik, dan kemudian gabungkan dengan

resin.

• Jadilah cenderamata menggunakan resin

b). Lilin Aromaterapi

GAMBAR 22 (Lilin Aromaterapi)
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Lilin khusus yang terbuat dari minyak esensial

dengan aroma yang begitu menenangkan dan menyenangkan.

Lilin aromaterapi juga sudah digunakan sejak beberapa abad

lalu untuk merelaksasikan suasana. Cara Membuat Lilin

Aromaterapi siapkan Alat dan Bahan yaitu:

1. Lilin secukupnya, iris tipis-tipis agar lebih mudah

dilelehkan.

2. Minyak aromaterapi secukupnya.

3. Wadah lilin, bisa berupa stoples, kaleng, gelas,

ataupun mangkuk kecil.

4. Tali sumbu kecil.

5. Panci dan wadah kecil tahan panas

6. Pewarna makanan/ crayon sesuai selera (optional)

Cara Membuat:

1. Siapkan wadah untuk lilin aromaterapi, lalu taruh

sumbu di tengahnya. Agar sumbu bisa tegak lurus,

gulungkan atau plester pada pensil, pulpen, atau

sumpit yang dilintangkan di atas wadah lilin.

2. Masukkan irisan lilin ke dalam wadah tahan panas.

3. Panaskan air dalam panci, lalu tunggu hingga

mendidih. Kecilkan api, lalu taruh wadah berisi lilin

di dalam air mendidih tersebut. Aduk-aduk hingga
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mencair.

4. Teteskan pewarna makanan/ crayon hingga muncul

warna yang diinginkan. Jika Anda tak ingin

menambahkan warna, maka langsung saja ke langkah

berikutnya.

5. Matikan kompor, lalu aduk lilin untuk menurunkan

suhunya.

6. Teteskan minyak aromaterapi, dan aduk hingga larut.

Biasanya dibutuhkan 10 tetes minyak aromaterapi per

450 gram lilin untuk menghasilkan wangi yang cukup

tanpa menusuk.

7. Setelah minyak aromaterapi larut, tuangkan lilin pada

wadah lilin yang sudah diberi sumbu. Tunggu hingga

membeku.

8. Saat menuangkan, pastikan lilin tidak

menenggelamkan ujung sumbu.

9. Lilin aromaterapi buatan sendiri sudah jadi!

Manfaat Lilin Aromaterapi :

1. Menciptakan Suasana Nyaman

2. Mengatasi insomnia

3. Mengatasi tekanan dan nyeri pada otot
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4. Mengurangi stres

5. Mempertahankan konsentrasi

6. Mengatasi alergi dan infeksi

7. Meningkatkan Energi

8. Meredakan Kelelahan Mental

B. Olahan Pangan Lokal

a).Minuman instan Kencur Herbal

Kesehatan sangat penting dalam kehidupan. Dalam

menjaga kesehatan terutama dimasa pandemi seperti ini, ada

beberapa macam cara yaitu dengan mengonsumsi minuman

herbal. Dengan mengonsumsi minuman herbal, khususnya

minuman herbal serbuk siap saji, akan mempermudah dalam

mengonsumsinya juga mudah untuk dibawa.

Minuman herbal serbuk siap saji merupakan produk

bahan minuman berbentuk serbuk atau granula yang biasa

dibuat dari gula dan rempah-rempah yang dicampur menjadi

satu dengan atau tanpa pengawet. Salah satu cara yang

digunakan untuk mendapatkan manfaat dari tanaman obat-

obatan adalah dengan menjadikannya minuman dalam

bentuk serbuk.

Golongan minuman ataupun makanan yang

mengandung bahan-bahan yang menurut perkiraan dapat
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meningkatkan kesehatan dan bisa mencegah adanya penyakit

tertentu merupakan pangan fungsional. Minuman instan

kencur sebagai inovasi pembuatan minuman instan serbuk

siap saji diformulasikan dengan kencur alami dan tanpa

bahan pengawet. Metode yang digunakan ialah dengan

kristalisasi. Selain kencur, juga dapat digunakan bahan lain

seperti jahe, kunyit, ataupun temulawak. Tujuan dari

pelatihan ini ialah, agar peserta dapat mengetahui cara atau

proses pembuatan dari minuman bubuk instan.

Bahan bahan:

* 500 gr gula pasir

* 250 gr kencur (bisa diganti jahe, kunyit atau bahan lain)

* 250 ml Air

Cara Kerja:

* Cuci bersih kencur

* Siapkan gelas ukur dan saringan

* Blender kencur dengan air yang telah disediakan

* Setelah diblender, saring hingga didapatkan ekstrak

* Campur dengan gula pasir, masak dengan api kecil. Selama

memasak terus diaduk. Masak hingga gula larut aduk terus

hingga larutan mengental

* Setelah mengental, segera matikan api sambil terus diaduk

hingga terbentuk kristal gula
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* Setelah kristal dingin, blender sampai kehalusan yang

diinginkan.

b). Bolu Singkong

Pembuatan bolu singkong :

Alat:

- Mixer

- Baskom,

- Parutan,

- Sendok,

- Mangkok,

- Piring,

- Ayakan/saringan,

- Loyang,

- Serbet,

- Panci angsang,

- Kompor dan Gas

Bahan :

- Tepung Terigu 150 gr

- Singkong parut 100 gr

- Gula 200 gr

- Telur 4 butir

- Susu bubuk 1 sachet

- Minyak 100 ml
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- Garam secukupnya

- Vanili 1 sachet

- Sp 1 sdm

- Margarin (untuk olesan) secukupnya

Cara Kerja:

1. Mempersiapkan alat dan menimbang bahan sesuai

dengan kebutuhan.

2. Ayak tepung terigu, susu bubuk, garam dan vanili

kemudian sisihkan.

3. Masukkan telur, gula, dan sp ke dalam baskom kemudian

mixer sampai mengembang.

4. Tambahkan campuran tepung, susu, garam dan vanili

yang telah diayak sedikit demi sedikit kemudian aduk

sampai tercampur rata.

5. Tambahkan minyak/ margarin yang telah dilelehkan

seikit demi sedikit sampai adoann tidak terlalu kental.

6. Olesi Loyang menggunakan margarin dan taburi dengan

tepung terigu.

7. Tuang adonan ke dalam Loyang sampai ¾ wadah.

8. Kukus menggunakan api kecil selama 30 menit.

9. Angkat dan beri toping sesuai selera.
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c). Telur Jagung

Pembuatan Telur Jagung :

ALAT :

1. Baskom 3

2. Cobek/lemper dan uleg-an

3. Pisau

4. Penyaring makanan/ Saringan

5. Talenan

6. Sendok

7. Wajan

8. Spatula

9. Tirisan

BAHAN :

1. Jagung 3 buah

2. Tepung Tapioka

3. Tepung Terigu 350 g

4. Tepung Beras 50 g (2sdm)

5. Telur

6. Daun jeruk

7. Kemiri

8. Bawang

9. Garam Halus

10. Cabai Rawit
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11. Lada

CARA MEMASAK :

A. Bumbu

1. Siapkan daun jeruk 3 lembar, kemiri 2 biji, bawang 2 biji,

cabai rawit 5 biji didalam cobek.

2. Tambahkan garam ½ sendok teh, penyedap rasa 1

sendok teh, merica bubuk sedikit kemudian tumbuk

semua bahan hingga halus.

3. Masukkan bumbu yang telah di haluskan ke dalam

mangkuk dan campurkan 1 sendok tepung tapioka pada

mangkok berisi bumbu yang telah dihaluskan kemudian

aduk sampai merata.

4. Pecahkan 2 telur dan masukkan kedalam mangkuk yang

berisi bumbu.

B. Selimut Jagung

5. Siapkan baskom kemudian masukkan tepung terigu

sebanyak 350 gram, tepung beras 50 gram (2 sendok

makan), tambahkan ¼ sendok teh, ½ sendok teh lada,

penyedap rasa 1 sendok teh, garam halus ½ sendok teh

kemudian aduk rata.

C. Pengolahan Jagung

6. Pisahkan biji jagung dengan cantik dari batangnya dan

masukkan biji jagung kedalam baskom.
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7. Aduk-aduk jagung sampai terlepas atau tidak ada yang

menyatu.

8. Masukkan sedikit bumbu kedalam baskom yang berisi

jagung ( cukup untuk membasahi semua jagung) dan

aduk sampai rata.

9. Masukkan tepung yang sudah disiapkan ke dalam jagung

sebanyak 5 sendok, kemudian aduk sampai rata.

10. Tuangkan lagi bumbu untuk membasahi jagung yang

sudah sedikit terlumur tepung dan aduk sampai rata

kemudian tambahkan tepung secukupnya untuk

melumuri jagung sampai rata.

11. Kemudian ayak atau saring untuk memisahkan jagung

yang sudah terlumuri tepung dengan tepung yang tidak

dapat menyatu dengan jagung.

12. Tuangkan sisa bumbu ke dalam jagung dan kemudian

aduk sampai rata.

13. Setelah rata, masukkan jagung kedalam baskom tepung

dan kemudian ayak lagi sampai tidak ada yang menyatu.

D. Penggorengan

14. Siapkan wajan berisi minyak dan panaskan.

15. Masukkan jagung ke dalam minyak yang sudah

dipanaskan dalam kondisi nyala api yang sedang supaya

tidak mudah gosong.
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16. Tiriskan ke dalam wadah dan dibiarkan sampai dingin.

17. Jagung sudah siap dipacking.

C. MEDIA PROMOSI DESA

Sebagai desa kreatifitas unggulan menjadikan desa

plesungan sebagai desa wisata sehingga lebih dikenal dengan

Desa Wisata Plesungan (Exploring the culture with comfort).

Desa Plesungan merupakan kolonialisasi dara

beberapa daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Desa

Plesungan diambil dari nama kampung yaitu Kampung

Plesungan yang dahulunya digunakan sebagai tempat

penggilingan padi menggunakan lesung maka desa ini disebut

Desa Plesungan. Visi dan Misi desa ini adalah “Mbangun

Desa, Desaku Maju”.

Destinasi wisata yang dapat dinikmati di Desa

Plesungan ini antara lain :

a). Sendang Plesungan

Sendang plesungan terletak di desa Plesungan,

Gondangrejo,Karanganyar. Didirikan pada tahun 2017.

Sendang plesungan berada di bawah naungan BUMDES

(Badan Usaha Milik Desa). Peresmian pembukaan oleh

Bupati Karanganyar pada 14 Desember 2017. Fasilitas yang

di sediakan oleh pengelola sendang plesungan antara lain : 1)
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sendang, 2) kolam renang berbagai ukuran kedalaman, 3)

kamar mandi, 4) parkir, 5) food court, 6) kantin, 7) wisata

sepeda air, 8) study banding hari sabtu, 9) aula, 10) outbond

dan masih banyak lagi. Ketersediaan fasilitas diharapkan

mampu memberi rasa aman dan nyaman.

b). Festival Sedekah Bumi

Festival sedekah bumi merupakan festival yang

memiliki tujuan yaitu sebagai salah satu sarana untuk

membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga warga

masyarakat Desa Plesungan sadar akan membayar PBB.

Festival Sedekah Bumi merupakan kegiatan tahunan yang

diadakann setiap bulan April. Festival Sedekah Bumi diawali

dengan arak-arakan (seperti kernaval) titik mulai (start)

berada di lapangan atau di Kantor Kepala Desa dengan titik

akhir (finish) di Sendhang Plesungan. Festival Sedekah Bumi

melibatkan seluruh masyarakat, dimana setiap RT membawa

tumpeng/hasil bumi (baik berupa makananan buah-buahan)

yang akan dimakan Bersama di halaman Sendhang Plesungan.

c). Taman Hutan Lemah Putih

Lemah putih merupakan studio alam untuk joget

amerta. Joget amerta merupakan teori yang ditemukan dan

diadaptasi serta diaktifasi oleh Mbah Prapto, muridnya

tersebar diseluruh dunia salah satunya Jerman dan Amerika.
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Joget Ameta sendiri merupakan gerak tari dengan cara belajar

manusia menyatukan diri dengan alam, menyesuaikan diri

dengan lingkungan alam termasuk dengan manusia.

Taman Hutan Lemah Putih ini dikenal sebagai

Padepokan Lemah Putih yang kegiatannya beragam, namun

tidak terlepas dari seni dan budaya. Setelah Mbah Prapto

meninggal, Galih Naga Seno meneruskan jejak ayahnya,

seorang seniman tari yang bergerak di bidang seni dan

budaya ini telah menjadikan Padepokan Lemah Putih hadir

dengan konsep yang baru yaitu Taman Hutan Lemah Putih

(THLP) sebagai sebuah destinasi bagi pegiat seni dan budaya,

tetapi juga menjadi ruang mediator seseorang untuk

berinteraksi dengan sesamanya, Tuhan maupun Alam.

d). Sanggar Meteor Putih (Central Pembuatan Keris)

Sanggar meteor putih adalah sebuah tempat untuk

pembuatan keris, yang di kelola oleh Empu Daliman dan

dapat menjadi bagian dari potensi wisata desa plesungan.

Kita dapat juga mengunjunginya dengan tujuan belajar

bagaiaman proses pembuatan keris. keris dapat di kategorikan

sebagai sebuah karya atau seni yang indah, dan keris tentunya

sudah ada sejak zaman leluhur kita dulu yang di buat dengan

bahan bahan yang sulit di dapatkan diantaranya nikel, batu

meteor, emas, baja, besi dan lain sebagainya. Maka dari itu
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harga keris terbilang cukup mahal, dan ini dapat menjadi

potensi yang baik untuk di kembangkan. Bahkan dapat

mensejahterakan masyarakat desa plesungan.

e). Gedong Putih

Gedong Putih merupakan salah satu galeri seni atau

studio seni yang biasa dipergunakan untuk mencari ilmu dan

menambah wawasan tentang seni dan budaya. Potensi lain

desa wisata Plesungan adalah Gedong Putih. Pemilik dari

Gedong Putih adalah pak Seno.

f). Wisata Edukasi Tempat Pengelolaan Sampah

Permasalahan sampah di wilayah Desa Plesungan

juga cukup menjadi sorotan, pasalnya penduduk yang kian

padat membuat sampah juga semakin bertambah. Pemerintah

setempat membuat Tempat Pengolahan Sampah.

Melalui beberapa proses seperti pengomposan dan

pembakaran, hasil pengolahan sampah di Desa Plesungan,

akan dapat menghasilkan beberapa produk pertanian seperti

pupuk organik, media tanam, serta beberapa limbah yang

nantinya dapat di daur ulang menjadi obat-obatan untuk

pertanian. Dengan begitu banyak nya produksi sampah di

Desa Plesungan dapat membawa dampak yang lebih baik

bagi kehidupan masyarakatnya.
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g). Festival Sendhang Plesungan

Di Sendhang Plesungan terdapat Festival yang

bertujuan untuk mengambangkan seni dan budaya. Festival

Sendhang Plesungan adalah festival seni tahunan nasional

yang diadakan pada akhir oleh Surakartist, bekerja sama

dengan Komunitas Seni Solah Gatra, Masyarakat Kebayanan

Blokombo. Muda mudi RT 01/RW 12 Blokombo dan Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) Sendhang Plesungan.

Festival ini berasal dari lokasi pelaksanaan festival

yang bernama Sendang Plesungan. Festival Sendhang

Plesungan sudah ada sejah dua tahun ini, diadakan setiap

akhir tahun. Festival ini merupakan rangkaian pertunjukan

seni yang diadakan di Kompleks Wisata Sendhang Plesungan

dan terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya.

h). Bahasa Inggris Kepariwisataan Untuk

Keramahtamahan

Bahasa Inggris Kepariwisataan Untuk

Keramahtamahan merupakan kegiatan untuk Karang Taruna

Desa Plesungan untuk meningkatkan daya tarik dan

pelayanan bagi wisatawan domestik dan mancanegara.

Kegiatan yang dilakukan berupa pelatihan Greeting, Asking,

and Giving Direction. Kami harap dengan adanya pelatihan

Bahasa Inggris Kepariwisataan Untuk Keramahtamahan
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dapat membantu pelaku pariwisata dan warga setempat saat

bertemu wisatawan dan mendorong promosi pariwisata di

Desa Plesungan.

i). Media Sosial

informasi terkait panduan wisata dan keaadan Desa

Pleseungan dapat diakses melalui berbagai media sosial yang

ada, diantaranya seperti gambar di bawah ini :

GAMBAR 23 (Promosi Media Sosial)

Dengan penyediaan informasi melalui media sosial

diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada para

wisatawan yang akan berkunjung ke Desa Wisata Plesungan.
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