KULIAH KERJA NYATA PPM TEMATIK
Desa Wisata Edukasi Dusun Thekelan Kecamatan Getasan
Kabupaten Semarang
I. RINGKASAN
Dusun Thekelan Desa Batur Kecamatan Getasan memiliki potensi desa
wisata yang sangat istimewa. Desa ini memiliki banyak objek wisata yang bisa di
nikmati serta kondisi sosial budaya warga sangat mendukung. Letak Dusun
Thekelan berada di ketinggian +2000 mdpl dengan pemandangan yang luar biasa,
dan dikelilingi oleh kawasan hutan lindung membuat karakteristik sosial
masyarakat bersifat homogen dan khas dengan kultur budaya dataran tinggi yang
kuat. Dusun Thekelan sebenarnya setiap tahun telah menerima kunjungan dari
universitas maupun sekolah untuk kegiatan studi banding. Namun
permasalahannya, masyarakat hanya terlibat dalam pengadaan tempat
penginapan dan konsumsi dimana rata-rata omset yang masuk sekitar Rp. 30.000
hingga Rp 50.000 per orang. Sedangkan untuk aktivitas wisatawan di lokasi belum
ada pelibatan warga, dan hanya kegiatan bersosialisasi saja. pendapatan
masyarakat sebagai petani maupun peternak tidak stabil dari hari ke hari dimana
rata-rata mencapai Rp 30.000 – Rp 75.000 per KK/hari.
Jumlah warga yang tinggal di dusun Thekelan sebanyak 280 KK dengan 720
warga di mana mayoritas pekerjaan di sektor peternakan dan pertanian. Jumlah
sapi mencapai 500 ekor dengan jenis mayoritas Peranakan Van Holding berupa
sapi perah. Setiap rumah rata-rata memiliki 3 sapi dimana dua diantaranya sapi
perah. Produktivitas susu sapi rata-rata mencapai 15- 20 lt/per hari dengan harga
jual mencapai Rp. 25.000 pada kondisi susu yang telah di pasteurisasi. Namun
penghasilan perhari ini tidak signifikan karena harga pakan dan perawatan sapi
yang cukup mahal. Terdapat dua kelompok peternak dengan nama Margorukun
dan Mulyowinangun yang telah memiliki legalitas. Kelompok ini bahkan telah
mendapatkan banyak penghargaan dan bantuan dalam budidaya sapi.
Sebenarnya, aktivitas yang khas ini dapat dijual menjadi paket wisata
berbentuk live in dengan target konsumen warga yang tinggal di daerah perkotaan.
Para wisatawan dapat mengikuti kegiatan peternak dan petani dalam
kesehariannya seperti memberi pakan ternak, memerah susu dan membuat
kompos. Namun terdapat berbagai permasalahan seperti belum adanya
kelembagaan yang siap untuk mengelola desa wisata, infrastruktur kandang
ternak yang belum memadai, kurangnya promosi, kemampuan komunikasi warga
lokal yang rendah. Maka pada KKN-PPM desa wisata Dusun Thekelan ini
difokuskan untuk peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan
kelembagaan warga desa untuk mampu mengelola potensi yang ada. Kegiatan
promosi serta pembuatan pusat informasi wisata penting untuk meningkatkan
jumlah wisatawan. Dengan SDM yang cakap maka dapat di tawarkan berbagai
paket-paket wisata one day tour atau konsep live in beberapa hari di desa. Di
proyeksikan pendapatan yang masuk bisa naik menjadi Rp. 75.000–100.000/
wisatawan/hari. Kemampuan desa yang ideal mampu menampung hingga sekitar
200 wisatawan dalam satu waktu. Maka perhari dapat diperoleh omset hingga
20.000.000/hari yang masuk ke desa. Metode pelaksanaan dibagi menjadi
beberapa tahap meliputi persiapan pembekalan, pelaksanaan program dan
keberlanjutan program. Pendekatan-pendekatan ke masyarakat menggunakan
teknik Participatory Rural Appraisal (PRA). Kegiatan KKN dilakukan oleh 30
mahasiswa dan 3 DPL dari kompetensi yang berbeda-beda.
Kata Kunci: Ekonomi pedesaan, Peternakan, Wisata

II. Program KKN PPM Tematik
1. Tema : “Desa Wisata Edukasi Dusun Thekelan Desa Batur Kecamatan
Getasan Kabupaten Semarang”
2. Lokasi Kegiatan : Dusun Thekelan, Desa Batur, Kecamatan Getasan,
Kabupaten Semarang
 Keterangan : Dusun Thekelan terletak di ketinggian 1600 mdpl,
suhu udara berkisar 11 – 15⁰C dengan kontur berbukit-bukit.
Terletak di kaki gunung merbabu, maka diperlukan mahasiswa yang
sehat jasmani dan rohani, terutama tahan pada kondisi tersebut.
3. Kebutuhan Mahasiswa dan kegiatan:
 Jurusan Peternakan dan pertanian atau teknik kimia: Pengolahan
pupuk dari limbah ternak, dan pengolahan biogas.
 Perencanaan Wilayah dan Kota/ arsitektur/ sipil: Pembuatan
desain desa wisata, Gambar, RAB, konstruksi
 Teknik Komputer/ informatika/ elektro: Pembuatan website dan
pemasangan wifi sinyal internet
 Jurusan/ Fakultas lainnya/bebas: Publikasi media massa (target
media massa nasional, fotografi, membuat video, pamflet untuk
promosi, community development dan KSR)
4. Berkas Pendaftaran yang perlu Dipersiapkan (Hardfile):
 Minimum SKS ≥100 Program S1 ditunjukkan dengan KHS
semester terakhir atau Transkrip Lengkap yang ditandatangani
dosen wali;
 Pas Foto 3x4 formal bebas api (1 lembar);
 CV Kreatif;
 Surat Rekomendasi KKN Bertanda tangan Wakil Dekan 1 bidang
Akademik dan Kemahasiswaan;
 Membuat Essay sesuai dengan disiplin ilmu mahasiswa yang
menceritakan pengalaman dan kemampuannya di bidang
kompetensi yang di butuhkan di atas (Maksimal 1 halaman A4) ;
 Surat Keterangan Sehat atau perlu perlakuan khusus (jika ada)
 Diperbolehkan mahasiswa yang belum mengambil sks KKN.

5. Timeline Pelaksanaan :
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Keterangan :
1. Pengumpulan Berkas
a. Berkas dikumpulkan dalam map warna hijau dilengkapi
keterangan berupa Nama Lengkap, NIM, Jurusan dan Fakultas
(Ditulis dengan spidol hitam).
b. Berkas dikumpulkan dalam bentuk hardfile, dikumpulkan
kepada: Usman Andriyanto (WA : 085 869304162 / Line :
usmanandri97) mulai tanggal 5-13 April 2018.
2. Wawancara
a. Wawancara dilakukan selama satu hari, tanggal 16 April 2018.
b. Wawancara dilakukan di Departemen Teknik Lingkungan FT,
Gedung Kuliah Bersama Fakultas Teknik Lantai 2.
3. Pengumuman Peserta KKN Tematik
a. Pengumuman peserta KKN Tematik pada tanggal 17 April 2018.
4. Pelatihan dan Pembekalan
a. Pelatihan dan Pembekalan KKN Tematik dilaksanakan pada
tanggal 23-24 April 2018.
b. Setiap peserta KKN Tematik WAJIB mengikuti rangkaian pelatihan
dan pembekalan KKN Tematik.
5. Pelaksanaan Kegiatan
a. Kegiatan KKN Tematik dilaksanakan selama 1 bulan terhitung
sejak 5 Juli - 5 Agustus 2018.
b. Masa Persiapan : 2 Bulan (Dimulai Bulan Mei 2018)
c. Diprioritaskan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian
tugas akhir sesuai dengan tema KKN di lokasi kegiatan KKN
Tematik.

