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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Perekonomian merupakan salah satu aspek terpenting untuk mengetahui tingkat
kesejahteraan hidup masyarakat. Perekonomian harus berjalan demi kelangsungan hidup
manusia. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat perekonomian suatu
daerah, diantaranya yaitu kondisi demografis, infrastruktur, tingkat pendidikan, dan lain
sebagainya. Keadaan demografis merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam
usaha mencapai tujuan pembangunan dan peningkatan ekonomi yang berencana. Aspek
demografi berhubungan langsung dengan masyarakat dan berbagai komposisi serta
sumber daya alam desa.
Selain keadaan demografis, faktor yang tidak kalah penting adalah infrastruktur.
Infrastruktur yaitu semua jenis fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat umum untuk
mendukung berbagai kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata
lain, infrastruktur adalah semua fasilitas, baik fisik maupun non fisik yang dibangun oleh
pemerintah maupun perorangan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam
lingkup sosial dan ekonomi. Infrastruktur juga dapat didefinisikan sebagai istilah yang
digunakan untuk menggambarkan sekumpulan fasilitas yang sengaja dibuat untuk
mendukung aktivitas kehidupan manusia. Infrastruktur biasanya sengaja dibangun untuk
bisa membantu dan mempermudah suatu kegiatan tertentu seperti transportasi, pendataan
penduduk, dan berbagai macam kegiatan lainnya.
Dusun Bangoan adalah salah satu wilayah di Desa Kedung Peluk, Kecamatan
Candi, Kabupaten Sidoarjo. Dusun Bangoan terletak di wilayah selatan Desa Kedung
Peluk. Dusun Bangoan berjarak kurang lebih 5 km dari Balai Desa Kedung Peluk. Karena
lokasinya yang cukup jauh dari pusat desa, dusun bangoan menjadi wilayah yang cukup
terpencil. Lebar jalan utama menuju Dusun Bangoan hanya sekitar 6 m dengan kondisi
kanan kiri dikelilingi oleh tambak. Hal tersebut menjadikan Dusun Bangoan cukup sulit
untuk diakses sehingga perekonomian di dusun tersebut menjadi tertinggal.
Mayoritas masyarakat di Dusun Bangoan, Desa Kedung Peluk memiliki mata
pencaharian sebagai buruh tambak. Selain buruh tambak, beberapa masyarakat juga
memiliki mata pencaharian sebagai buruh tani, pedagang, pegawai swasta, hingga guru.
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Perdagangan umumnya merupakan pekerjaan sampingan bagi sebagian kecil petani
tambak. Sektor perdagangan yang ada adalah pedagang perancang atau warung. Beberapa
masyakarat berdagang dengan membuka warung di depan rumah dan menjual kebutuhan
sehari-hari seperti sembako, makanan kecil, obat-obatan, dan lain-lain. Ada juga
pedagang makanan yang menyediakan bakso, nasi pecel, nasi campur dan lain-lain.
Rendahnya kepedulian masyarakat yang ada terhadap lingkungan, berimbas kepada
rendahnya tingkat kualitas kebersihan di lingkungan sekitar. Minimnya tempat
pembuangan sampah di setiap rumah penduduk membuat warga desa terbiasa membuang
sampah ke sungai. Hal ini menyebabkan sungai yang ada menjadi tercemar dan ekosistem
menjadi rusak. Dibutuhkan kesadaran dari masyarakat sekitar untuk dapat lebih peduli
terhadap lingkungannya. Hal ini memerlukan perhatian khusus bagi masyarakat setempat
untuk dapat meningkatkan kesadaran mereka akan kesehatan lingkungan sekitarnya
sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjangkitnya wabah penyakit.
Dari sisi tingkat pendidikan, di Dusun Bangoan proporsi anak-anak yang
berpendidikan SD, SMP dan SMA tidak seimbang. Masih banyak anak – anak yang tidak
melanjutkan sekolah karena minimnya biaya dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk
melanjutkan jenjang pendidikan. Minimnya minat belajar anak-anak ini sangat berimbas
pada tingkat pengetahuan mereka yang masih rendah. Selain itu, dengan pengetahuan
yang minim menyebabkan anak-anak di Dusun Bangoan sangat rentan terhadap
pergaulan bebas. Sehingga perlu adanya pendidikan mengenai efek dari pergaulan bebas.
Selain itu dibutuhkan pelatihan keterampilan yang bisa menambah ilmu anak-anak
terutama pemuda yang putus sekolah sebagai bekal untuk kedepannya.
Tak hanya pemuda kebanyakan ibu-ibu mereka berprofesi sebagai ibu rumah
tangga, masih banyak waktu luang yang dapat dimanfaatkan untuk dapat mencari
penghasilan tambahan. Sehingga dengan adanya pendampingan ketrampilan bagi ibu-ibu
dan remaja putri, maka harapan untuk meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik lagi
dapat terwujud. Mereka tidak hanya mengandalkan penghasilan suami, tetapi mereka
juga dapat menghasilkan penghasilan tambahan dari kegiatan ketrampilan yang diajarkan
nantinya.
Dalam hal ini, karena wilayahnya yang cukup tertinggal, Dusun Bangoan sangat
minim akan fasilitas untuk mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan
tersebut. Tunjangan fasilitas diharapkan dapat memperlancar kegiatan warga Desa
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Kedung Peluk sehari-hari. Dengan latar belakang tersebut, lokasi Dusun Bangoan, Desa
Kedung Peluk, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo menjadi lokasi yang tepat untuk
melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan oleh Jurusan Teknik industri ITATS.
Pembangunan insfrastruktur seperti Penerangan Jalan Umum (PJU) dan pembuatan
saluran air diharapkan mampu memfasilitasi kekurangan yang ada di Dusun Bangoan.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan atas latar belakang yang disampaikan di atas, maka permasalahan
yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:
1.

Bagaimana memperbaiki infrastruktur desa, termasuk papan perangkat desa dan
Penerangan Jalan Umum (PJU), yang menyulitkan orang dalam mencari dan tidak
paham akan keberadaan desa setempat?

2.

Bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kebersihan dan
kesehatan lingkungan?

1.3. Tujuan Kegiatan
Berikut adalah tujuan dari kegiatan pengabdian yang akan dilakukan:
1.

Memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur di Dusun Bangoan, Desa Kedung
Peluk, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo melalui pengadaan Penerangan Jalan
Umum (PJU) dan papan nama desa.

2.

Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kebersihan dan kesehatan
lingkungan melalui pengadaan saluran air.

1.4. Manfaat Kegiatan
Manfaat dari kegiatan pengabdian yang akan dilakukan adalah:
1.

Meningkatkan infrastruktur desa melalui PJU dan papan nama.

2.

Menjaga lingkungan sekitar desa yang bersih nyaman dan sehat.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Analisis Situasi
Kedung Peluk adalah salah satu desa yang terletak di Sidoarjo yang terkenal akan
hasil alam yang berupa ikan, yang di kelola oleh masyarakat sekitar itu sendiri. Desa
Kedung Peluk terletak di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo yang memiliki luas
wilayah 1.128.665 Ha. Desa Kedung Peluk mayoritas dikeliling oleh tambak karena
tempatnya yang berada di pelosok kota jauh dari pusat kota. Ketinggian tanah dari
permukaan laut yaitu sekitar 120 m, daerah ini termasuk dataran rendah. Desa Kedung
Peluk dikelilingi oleh sawah dan tambak, luas tanah Desa Kedung Peluk 1.128.665 Ha
digunakan 7.200 ha sebagai jalan, 61.846 ha digunakan sebagai sawah dan ladang,
1.031.665 digunakan sebagi empang atau tambak, 31.160 ha berfungsi sebagai
pemukiman warga, 0,72 ha digunakan untuk tanah kuburan, dan untuk lain-lain sebesar
2.545 ha.
Jadi jarak Desa Kedung Peluk ke Kecamatan Candi kurang lebih 6 km dapat
ditempuh dengan sepeda motor 45 km/jam. Desa Kedung Peluk memiliki batas-batas
wilayah sebagai berikut:


Sebelah Utara

: Kelurahan Gebang



Sebelah Timur

: Kelurahan Gebang



Sebelah Selatan : Desa Banjar Panji



Sebelah Barat

: Desa Kalipecabean

Keadaan demografis merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam usaha
mencapai tujuan pembangunan dan peningkatan ekonomi yang berencana. Karena aspek
demografi sini berkenalan langsung dengan penduduk dan berbagai komposisi serta
kekayaan alamnya yaitu aset. Wilayah Desa Kedung Peluk seluas ±1.128.665 Ha yang
terbagi menjadi 19 Rukun Tetangga (RT) dan 4 Rukun Warga (RW) dengan total
keseluruhan jumlah penduduk 3537 jiwa dengan rincian 1742 penduduk berjenis kelamin
laki-laki dan 1795 berjenis kelamin perempuan. Adapun penggunaan lahan Desa Kedung
Peluk mayoritas digunakan untuk lahan empang dan lahan sawah rakyat dengan
pembagian lahan sebesar 1.031.665 ha dan 61.846 ha
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2.2. Tinjauan Pustaka
Infrastruktur adalah semua jenis fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat umum
untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan
kata lain, infrastruktur adalah semua fasilitas, baik fisik maupun non fisik yang dibangun
oleh pemerintah maupun perorangan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat
dalam lingkup sosial dan ekonomi.
Infrastruktur juga dapat didefinisikan sebagai istilah yang digunakan untuk
menggambarkan sekumpulan fasilitas yang sengaja dibuat untuk mendukung aktivitas
kehidupan manusia. Infrastruktur biasanya sengaja dibangun untuk bisa membantu dan
mempermudah suatu kegiatan tertentu seperti transportasi, pendataan penduduk, dan
berbagai macam kegiatan lainnya.
Dalam hal ini Desa Kedung Peluk sangat minim akan fasilitas untuk mendukung
setiap kegiatan-kegiatan yang ada dilingkungan desa tersebut. Karena dengan adanya
tunjangan fasilitas-fasilitas maka akan meperlancar kegiatan warga desa Kedung peluk
sehari-hari. Dengan demikian pembangunan insfrastruktur seperti Penerangan Jalan
Umum (PJU), pengadaan tempat sampah, perbaikan saluran air, pengadaan plakat desa,
mampu memfasilitasi atas kekurangan yang ada di Desa kedung Peluk.
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BAB III
METODOLOGI PELAKSANAAN

3.1. Kerangka dan Pemecahan Masalah
Adapun metode pendekatan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan persoalan
tersebut adalah sebagai berikut:
1.

Melakukan survei melalui wawancara terhadap masyarakat di Dusun Bangoan,
Desa Kedung Peluk, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo untuk mengetahui
kondisi dan kebutuhan kegiatan yang diperlukan.

2.

Memberikan fasilitas dan perbaikan infrastruktur desa, termasuk penerangan jalan
umum, pengadaan tempat sampah, plakat desa, saluran air, dan sebagainya.

3.2. Khalayak Sasaran Antara
Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini mengikutsertakan semua warga Dusun
Bangoan, Desa Kedung Peluk, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo untuk peduli
lingkungan, baik untuk kegiatan kebersihan lingkungan, pengadaan plakat nama desa,
pengadaan fasilitas umum ,pendampingan bimbingan belajar serta pedidikan bagi anak –
anak dan remaja desa.

3.3. Keterkaitan
Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini merupakan kerjasama antara
ITATS dan Desa Kedung Peluk, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Pengabdian
pada masyarakat merupakan salah satu dari Tridharma Perguruan Tinggi yang wajib
dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa secara periodik. Kami sebagai kaum intelektual
akan membantu dalam mensosialisasikan dan memberikan pengetahuan tentang apa saja
yang menjadi kebutuhan masyarakat di Dusun Bangoan dan warga akan mendapatkan
transfer ilmu dari dosen dan mahasiswa, terutama tentang kepedulian terhadap
lingkungan dan pendampingan bimbingan belajar siswa.

3.4. Metode Pelaksanaan
Ada dua kegiatan utama pada kegiatan pengabdian pada masyarakat di Desa
Kedung Peluk, yaitu:
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1.

Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di 13 titik di Dusun Bangoan, Desa
Kedung Peluk, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.

2.

Perbaikan fasilitas di SDN Kedung Peluk 2 dengan perbaikan saluran air dan
pengecatan sekolah.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan Pengabdian Masyarakat Jurusan Teknik Industri ITATS dilaksanakan
selama kurang lebih dua bulan yakni mulai dari 5 Mei 2019 s.d. 5 Juli 2019 di Dusun
Bangoan, Desa Kedung Peluk, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini
dimulai dari tahap survei awal dan pemetaan masalah, perencanaan program kerja,
pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan.

4.2. Survei Awal dan Pemetaan Masalah
Survei awal dilakukan dalam rangka mempelajari kondisi demografis dan social
ekonomi di Dusun Bangoan, Desa Kedung Peluk, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
sehingga kemudian dapat dilakukan pemetaan terhadap masalah yang akan diselesaikan.
Survei awal dilakukan melalui wawancara terhadap Kepala Desa Kedung Peluk dan
masyarakat Dusun Bangoan. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi dan untuk
mengetahui kondisi dan kebutuhan kegiatan yang diperlukan. Survei awal dan pemetaan
masalah dilakukan selama kurang lebih 1 bulan (5 Mei 2019 s.d. 5 Juni 2019), sedangkan
penerjunan peserta dan pelaksanaan kegiatan dilakukan selama tiga hari yaitu 28 s.d. 30
Juni 2019.

Gambar 4.1.

Dokumentasi wawancara panitia KEGIATAN dengan warga Dusun
Bangoan.
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Gambar 4.2.

Dokumentasi wawancara panitia dengan warga Dusun Bangoan.

Gambar 4.3.

Dokumentasi wawancara panitia dengan warga Dusun Bangoan.

4.3. Perencanaan Program Kerja
Berdasarkan hasil survei awal dan pemetaan masalah, kemudian dilakukan
perencanaan program kerja yang akan dilaksanakan. Tahap perencanaan program kerja
dilakukan setelah survei awal dan sebelum pelaksanaan kegiatan. Setidaknya ada tujuh
program kerja dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Dusun Bangoan, Desa Kedung
Peluk, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, antara lain:
1. Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di 13 titik di Dusun Bangoan, Desa
Kedung Peluk, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.
2. Perbaikan fasilitas di SDN Kedung Peluk 2 yaitu perbaikan saluran air dan
pengecatan sekolah.
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4.4. Program Kerja Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)
Kegiatan pengadaan dan pemasangan PJU adalah salah satu program kerja utama
dari Kegiatan Pengabdian Masyarakat Jurusan Teknik Industri ITATS tahun ajaran
2018/2019. Pengadaan dan pemasangan PJU berupa 13 tiang beserta instalasi lampu
diberikan kepada warga Dusun Bangoan, Desa Kedung Peluk, Kecamatan Candi,
Kabupaten Sidoarjo.

Gambar 4.4. Proses pemotongan besi pipa.

Gambar 4.5.

Proses Pemasangan PJU di Dusun Bangoan oleh peserta kegiatan.
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Gambar 4.6. Bagian bawah tiang lampu yang diperkuat dengan campuran semen.

Gambar 4.7.

Pemasangan PJU di Dusun Bangoan.

4.5. Program Kerja Perbaikan Saluran Air
Selain kegiatan pemasangan PJU, kegiatan perbaikan saluran air juga merupakan
salah satu program kerja utama dari kegiatan Pengabdian Masyarakat Jurusan Teknik
Industri ITATS tahun 2018/2019. Belum lama ini, masyarakat Dusun Bangoan, Desa
Kedung Peluk telah memanfaatkan sumber air dari saluran PDAM. Air dari PDAM
disimpan di dalam tangki air yang terpusat di Masjid Al-Hikmah yang posisinya tepat di
tengah dusun. Dari tangki air tersebut, kemudian disalurkan ke setiap rumah di Dusun
Bangoan. Namun demikian, masih terdapat beberapa wilayah yang belum dilalui oleh
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saluran air. Wilayah yang belum terdapat saluran air adalah wilayah-wilayah yang
terletak jauh dari pusat dusun. Salah satunya adalah SDN Kedung Peluk 2 yang berjarak
sekitar 350 meter di sebelah timur Masjid Al-Hikmah. Selama ini, SDN Kedung Peluk 2
belum memiliki sarana air bersih. Padahal, kebutuhan air bersih sangat penting demi
kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. Oleh karena itu, pengadaan dan perbaikan
saluran air di SDN Kedung Peluk 2 menjadi salah satu fokus dari kegiatan ini.

Gambar 4.8.

Peserta dan warga setempat bekerjasama dalam kegiatan pemasangan
saluran air.

Gambar 4.9.

Peserta dan warga setempat bekerjasama dalam kegiatan pemasangan
saluran air.
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Gambar 4.10. Pipa saluran air yang dipasang menuju SDN Kedung Peluk 2.

4.6. Program Kerja Pengecatan Dinding Sekolah
Program kerja pengecatan sekolah dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki
dinding sekolah yang mulai terkikis serta untuk memperindah lingkungan.

Gambar 4.11. Pengecatan Pilar Depan SDN Kedung Peluk 2.
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Gambar 4.12. Pengecatan Dinding SDN Kedung Peluk 2 Bagian Barat.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Dari kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di Desa Kedung Peluk, Kecamatan
Candi, Kabupaten Sidoarjo telah berhasil melakukan perbaikan infrastruktur
khususnya di wilayah Dusun Bangoan, Desa Kedung Peluk melalui pengadaan
PJU, papan nama desa, dan plakat masjid.

2.

Kegiatan pengabdian masyarakat telah berhasil meningkatkan kesadaran
masyarakat Dusun Bangoan, Desa Kedung Peluk terkait pentingnya kebersihan dan
kesehatan lingkungan melalui pengadaan saluran air dan tempat sampah.

5.2

Saran
Beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

1.

Melihat tingginya antusiasme warga dan masih banyaknya permasalahan desa yang
belum terselesaikan, sebaiknya Desa Kedung Peluk menjadi desa binaan Jurusan
Teknik Industri ITATS. Sehingga, kegiatan pengabdian dapat dilakukan secara
kontinu dan kontribusi ITATS terhadap perbaikan potensi desa dapat ditingkatkan.

2.

Program kerja sebaiknya disusun dan direncanakan dengan matang, dan melibatkan
warga sekitar sehingga pelaksanaan menjadi lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien
baik dari segi waktu maupun biaya.
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