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RINGKASAN
Angka kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang masih cukup tinggi
mengindikasikan dibutuhkannya suatu solusi alternatif selain regulasi dari pemerintah. ERROR
(Emergency Reporter on Underwear) adalah suatu inovasi kreatif yang dapat dijadikan solusi
alternatif untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap TKI. ERROR dilengkapi dengan GPS, real
time clock, serta modem GSM yang mampu melaporkan kepada server tentang posisi dan waktu
tepat saat seseorang sedang mengalami tindak kekerasan, sehingga korban dapat segera mendapat
pertolongan dan tidak sampai mengalami tindak kekerasan yang menyebabkan cidera parah pada
tubuh, trauma psikis maupun mengalami tindak kekerasan seksual, seperti pemerkosaan. Alat ini
berpotensi untuk diaplikasikan pada TKI secara nyata sebagai salah satu upaya perlindungan diri.
Guna mengetahui besarnya potensi ERROR untuk dapat diaplikasikan pada TKI, maka dilakukan
tahap pengujian alat. Pada tahap pengujian ini, ditetapkan Laboratorium Mekatronik dan Robotika,
Jurusan Teknik Elektro, Universitas Brawijaya sebagai lokasi server (penerima laporan), dan
beberapa zona (tempat) pengujian dengan jarak yang bervariasi dari server. Penggunaan beberapa
zona dalam pengujian ini dilakukan untuk mengetahui keakuratan ERROR dalam melaporkan posisi
serta waktu kejadian di tempat yang berbeda. ERROR dikatakan memiliki tingkat efektivitas yang
mencukupi untuk kemudian dapat diaplikasikan pada kehidupan nyata , utamanya pada TKI apabila
dari total pengujian yang dilakukaan dicapai keberhasilan sebesar 90 - 100%. Tidak hanya sebagai
solusi alternatif, terciptanya ERROR akan menambah wawasan baru bagi masyarakat dan akademisi
tentang penerapan teknologi sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah yang dihadapi
bangsa Indonesia, yakni tindak kekerasan yang dialami TKI. Hak paten juga menjadi salah satu
potensi yang dapat dicapai melalui kegiatan ini. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual RI Tahun 2013 masih belum dapat ditemukan peneliti maupun pematetan alat
pelapor kondisi emergency (saat mengalami tindak kekerasan) yang terpasang pada underwear.
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Masalah kekerasan yang dialami Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan masalah
yang cukup menyita perhatian masyarakat di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan TKI

(BNP2TKI) tahun 2012, jumlah peningkatan kekerasan

terhadap TKI antara tahun 2008 sampai 2010 mengalami peningkatan sebesar 26,73%. Tidak
sedikit dari kekerasan yang dialami oleh TKI adalah termasuk kategori kekerasan berat, seperti
mengalami cidera parah bahkan kekerasan seksual, seperti pemerkosaan. Masalah kekerasan yang
dialami TKI ini tidak hanya menyangkut masalah individu TKI yang bersangkutan, tetapi juga
menyangkut martabat bangsa Indonesia.
Pemerintah telah berupaya mewujudkan suatu sistem perlindungan terhadap TKI di luar
negeri. Hal ini terlihat dari

penetapan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Kebijakan tentang perlindungan TKI juga
diatur melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 14/MEN/X/2010 tentang
Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri . Sejak
peraturan tersebut dibuat, angka kekerasan terhadap TKI terbilang masih cukup tinggi. Menurut
BNP2TKI (2012), kekerasan terhadap TKI

pada tahun 2011 sebanyak 4323 kasus. Masih
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banyaknya kekerasan yang terjadi pada TKI, mengindikasikan bahwa selain regulasi pemerintah,
dibutuhkan adanya solusi alternatif lain yang dapat mengatasi masalah tersebut.
Alat komunikasi merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam melaporkan
tindak kekerasan yang sedang dialami oleh seseorang. Pembekalan alat komunikasi, seperti telepon
genggam, pada TKI belum dapat menjamin alat komunikasi tersebut dapat digunakan dengan
optimal. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan alat komunikasi tersebut dirampas oleh pelaku
sebelum melakukan tindak kekerasan terhadap korban. Salah satu kasus yang dapat ditelaah adalah
kasus penganiayaan pada tahun 2010 yang dialami Sumiati, seorang TKI yang berprofesi sebagai
pembantu rumah tangga di Madinah. Telepon genggam Sumiati disita oleh majikannya sebelum dia
dianiaya. Dia pun tak bisa melapor atau meminta bantuan tepat saat dirinya mengalami
penganiayaan. Sumiati akhirnya mendapat perawatan serius di Rumah Sakit King Fahd, Arab Saudi
( Hakim, 2010) . Oleh karena itu, dibutuhkan suatu alat yang bisa selalu dipakai atau bisa dibawa
kemana – mana oleh TKI, tersamarkan (tidak mencurigakan) dan bisa menghubungkan TKI dengan
pihak yang bisa dimintai pertolongan tepat saat TKI tersebut mengalami tindak kekerasan.
ERROR (Emergency Reporter on Underwear) adalah suatu inovasi kreatif yang dapat
digunakan untuk melaporkan kondisi emergency yang dialami seseorang, yakni saat mengalami
tindak kekerasan. Alat ini memungkinkan untuk tidak dirampas oleh pelaku tindak kekerasan
karena terpasang pada underwear sehingga bersifat tersamarkan atau tidak mencurigakan bagi
orang lain. ERROR dilengkapi dengan GPS, real time clock, serta modem GSM yang akan mampu
melaporkan kepada server tentang posisi dan waktu tepat saat seseorang sedang mengalami tindak
kekerasan, sehingga orang tersebut dapat segera mendapat pertolongan. Pertolongan yang datang
dengan segera akan meminimalkan dampak dari tindak kekerasan yang dialami TKI, seperti cidera
parah pada tubuh, trauma psikis maupun mengalami tindak kekerasan seksual, seperti pemerkosaan.
Alat ini berpotensi untuk diaplikasikan pada TKI secara nyata sebagai salah satu upaya
perlindungan diri. ERROR juga akan dapat

membantu pemerintah memberikan perlindungan

optimal bagi warga negaranya, khusunya bagi TKI yang ada di luar negeri.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana metode perancangan ERROR yang sesuai sehingga bisa menjadi alat tersamarkan
yang mampu melaporkan posisi dan waktu tepat saat seseorang mengalami tindak kekerasan ?
2. Bagaimana mekanisme kerja ERROR sebagai alat tersamarkan yang dapat melaporkan kepada
server tepat saat seseorang mengalami tindak kekerasan ?
3. Bagiamana menguji tingkat keberhasilan ERROR agar mampu diaplikasikan pada TKI ?
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1.3. Tujuan
Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:
1. Mengetahui metode perancangan ERROR yang sesuai sehingga bisa menjadi alat pelapor posisi
dan waktu tepat saat seseorang mengalami tindak kekerasan.
2. Mengetahui mekanisme kerja ERROR sebagai alat tersamarkan yang dapat melaporkan
kepada server tepat saat seseorang mengalami tindak kekerasan.
3. Mengetahui tingkat keberhasilan ERROR sehingga dihasilkan alat yang mampu diaplikasikan
pada TKI.
1.4. Luaran yang Diharapkan
Luaran yang diharapkan sebagai hasil kegiatan ini adalah terciptanya ERROR sebagai alat
tersamarkan yang dapat melaporkan kepada server akan tindak kekerasan yang sedang dialami oleh
seseorang, sehingga nantinya alat ini dapat diaplikasikan secara nyata pada TKI di luar negeri untuk
melindungi diri . Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat dipublikasikan secara ilmiah untuk
kemudian dapat menambah wawasan bagi akademisi maupun masyarakat. Hak paten juga menjadi
salah satu potensi yang dapat dicapai melalui kegiatan ini. Berdasarkan data Direktorat Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual RI Tahun 2013 masih belum dapat ditemukan peneliti maupun pematetan
alat pelapor kondisi emergency (mengalami tindak kekerasan) yang terpasang pada underwear.

Gambar 1. Data DJHKI 2013
(Sumber : Direktorat Jendral HKI, 2013)
1.5. Manfaat Program
Manfaat dari pelaksanaan program ini adalah dapat digunakan sebagai salah satu media
aktualisasi dan pengembangan teknologi untuk menemukan solusi alternative bagi pemerintah
dalam mengatasi masalah kekerasan yang dialami TKI. Bagi akademisi dan masyarakat, terciptanya
ERROR akan menaambah wawasan baru tentang teknologi yang dapat diaplikasikan untuk
mengatasi masalah kesulitan melapor dan meminta pertolongan yang dialami TKI saat mendapat
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tindak kekerasan. Instrumen hasil pelaksanaan program kegiatan ini bisa dijadikan salah satu upaya
untuk mengurangi ketakutan atau keresahan TKI terkait masalah perlindungan diri yang mereka
butuhkan di luar negeri.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Kekerasan
Kekerasan adalah tindakan agresi dan pelanggaran yang menyebabkan penderitaan pada
orang lain. Kekerasan merupakan sebuah terminology yang sarat dengan arti dan makna “derita”,
baik dikaji dari perspektif psikologis maupun hukum, bahwa didalamnya terkandung perilaku
manusia yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Tindak kekerasan sangat terkait
dengan tingkah laku manusia yang kejam dan tidak manusiawi (Pasalbessy, 2010).
Kekerasan fisik meliputi kekerasan fisik ringan sampai berat. Kekerasan fisik ringan berupa
perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit seperti menampar, menjambak, mendorong dan lain-lain.
Sedangkan kekerasan fisik berat misalnya memukul, menendang, menyundut bahkan melakukan
pembunuhan. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan korban mengalami
ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan atau bahkan
menyebabkan trauma. kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan
seksual dengan cara tertentu dan biasanya disertai kekerasan fisik (Huda, 2005)

2.2. Mikrokontroler Arduino
Mikrokontroler merupakan suatu alat elektronika digital yang mempunyai masukan dan
keluaran serta kendali dengan program yang bisa ditulis dan dihapus dengan cara khusus.
Mikrokontroler merupakan komputer didalam chip yang digunakan untuk mengontrol peralatan
elektronik, yang menekankan efisiensi dan efektifitas biaya. Arduino adalah kombinasi perangkat
keras dan lunak open source berbasis mikrokontroler sebagai sarana pengembangan elektronika
yang fleksibel dan mudah digunakan. Mikrokontroler arduino bisa digunakan pada Operating
System (OS) berbasis LINUX maupun Windows (Ulansari,2012 )

Gambar 2. Mikrokontroler Arduino
(Sumber :Ulansari, 2012)

5

2.3. Global Position System (GPS)
GPS adalah singkatan dari Global Positioning System yang merupakan sistem untuk
menentukan posisi dan navigasi secara global dengan menggunakan satelit. Sistem GPS
mempunyai tiga segmen yaitu : satelit, pengontrol, dan penerima atau pengguna. Penentuan Posisi
dengan GPS terkadang menimbulkan beberapa kesalahan atau ketidaksesuaian dengan kondisi
nyata. Hal ini

antara lain disebabkan oleh efek multipath, maupun kesalahan karena ketidak

sinkronan antara peta kerja dan setting yang dilakukan saat menggunakan GPS. (Winardi, 2006).

2.4. Real Clock Time ( RTC)
Real Time Clock (RTC) merupakan

pewaktu yang bekerja berdasarkan waktu yang

sebenarnya. Agar RTC dapat berfungsi dengan baik, dibutuhkan dua parameter utama yang harus
ditentutkan, yaitu pada saat mulai (start) dan pada saat berhenti (stop). DS1307 merupakan salah
satu tipe IC RTC yang dapat bekerja dengan daya listrik yang rendah. Di dalam RTC ini berisi
elemen – elemen waktu, jam dan kalender dalam format BCD (Digital Library ITT, 2011).

2.5. Modem GSM
Modem GSM merupakan jenis khusus dari modem yang berfungsi sebagai alat pengirim
dan penerima pesan sms. Modem GSM membutuhkan kartu SIM berupa GSM. Untuk terhubung
dengan komputer, sebuah GSM modem ini umumnya menggunakan terminal serial atau USB. Oleh
karena itu computer yang akan digunakan harus sesuai dengan konektor modem ini (Pandya et al,
2012)

2.6. SMS Gateway
SMS Gateway adalah suatu

platform yang menyediakan mekanisme untuk UEA

menghantar dan menerima SMS dari peralatan mobile melalui SMS Gateway’s shortcode. UEA
dapat berupa berbagai aplikasi yang memerlukan penggunaan SMS. SMS gateway membolehkan
UEA untuk berkomunikasi dengan Telco SMS Centre, seperti Indosat maupun Telkomsel untuk
menghantar dan menerima pesan SMS dengan sangat mudah.. UEA melakukan komunikasi dengan
SMS gateway melalui internet menggunakan standard HTTP GET atau HTTPS. Telco SMS Centre
akan menghantar pesan (SMS) tersebut kepada perusahaan SMS Gateway (sesuai dengan nomor
yang telah disewa) dengan menggunakan protokol yang khusus. Berdasarkan keyword yang telah
dituliskan pada SMS, maka sistem SMS gateway akan menghantar SMS tersebut ke URL yang
telah ditentukan dan diterima oleh server. Suatu perusahaan SMS gateway biasanya mendukung
untuk pengiriman pesan yang berupa teks, unicode character, dan juga smart messaging. (Suryana,
2012).
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Gambar 3. Mekanisme Pengiriman Pesan Memanfaatkan SMS Gateway
( Sumber : Suryana, 2012)

BAB 3. METODE PELAKSANAAN
3.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Perancangan dan pembuatan ERROR akan dilaksanakan di Laboratorium Mekatronik dan
Robotika, Jurusan Teknik Elektro, Universitas Brawijaya. Tahap pengujian ERROR akan
dilaksanakan di beberapa lokasi yakni di wilayah Malang, Surabaya dan Banyuangi. Secara
keseluruhan pelaksanaan program ini membutuhkan alokasi waktu selama 5 bulan.

3.2. Alat dan Bahan
3.2.1. Bahan
Dalam pembuatan ERROR ini, bahan – bahan yang dibutuhkan adalah : Underwear (celana
dalam), mikrokontroler arduino pro mini, GPS, SIM card, modul GSM/ GPRS Wavecom, Real
Time

Clock

(RTC),

busa

tipis,

kabel,

saklar,

baterai,

konektor,

kain

kaos,

resistor,kapasitor,diode,
3.2.2. Alat
Dalam pembuatan dan pengujian ERROR, alat – alat yang dibutuhkan adalah laptop ,solder,
gunting, penggaris atau mistar, alat jahit dan alat lainnya yang diperlukan.

3.3. Tahap Studi Pustaka
Metode studi pustaka dilakukan untuk mempelajari teori – teori yang berhubungan dengan
proses perancangan dan pembuatan ERROR.

Pustaka yang digunakan adalah yang berhubungan

dengan pengembangan program yang sedang dilakukan. Pustaka yang dijadikan rujukan dalam hal
ini dapat berupa jurnal ilmiah, text book, e-book, maupun informasi berupa artikel yang tertera
pada internet atau surat kabar.
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3.4. Tahap Pelaksanaan
3.4.1. Tahap Desain ERROR (Emergency Reporter on Underware)
Sebagai penerapan tahap studi pustaka yang telah dilakukan, tahap selanjutnya yang
dilakukan yakni melakukan perancangan ERROR (Emergency

Reporter on Underware)

dengan cara membuat design visual dari ERROR.

50-60 mm
10mm

Gambar 4. Desain ERROR (Emergency Reporter on Underwear)
(Sumber : Penulis, 2013)
Dalam tampilan desain ERROR, terpasang reporter device yang dipisah menjadi dua
bagian, yakni ditempatkan di pinggul kanan dan kiri serta dihubungkan oleh kabel. Hal ini
mempertimbangkan efisiensi penggunaan
diselubungi oleh busa (sponge)

tempat pada underwear,. Rangkaian device

empuk tipis di sisi samping underwear yang bisa

menyamarkan rangkaian, serta membuat pengguna nyaman memakainya. Tebal bagian
samping underwear pasca pemasangan reporter device adalah sekitar 10 mm dan tinggi
underwear tempat pemasangan device adalah 50-60 mm.Bagian device juga bisa dibongkar
pasang dari underwear, agar underwear bisa dicuci tanpa harus mengikutsertakan reporter
device yang terpasang pada underwear.

3.4.2. Tahap Instrumentasi ERROR (Emergency Reporter on Underware)
Dalam instrumentasi ERROR ini, dirangkaikan komponen – komponen hingga membentuk
sistem seperti pada bagan yang dimuat di atas. Saat terjadi penganiayaan, reporter device yang
terpasang pada underwear harus diaktifkan oleh sebuah pemicu yakni berupa saklar atau tombol.
Reporter device yang telah aktif akan mencatat data posisi melalui sensor GPS, serta waktu melalui
Real Time Clock (RTC). Data tersebut akan dicatat oleh microcontroller dan diubah menjadi sinyal
analog GSM/GPRS melalui modem. Informasi emergency dari pelapor yang berupa posisi dan
waktu tepat saat penganiayaan tadi, lalu dikirimkan ke jaringan operator dan diterima oleh modem
GSM/GPRS yang dihubungkan dengan server.

Petugas yang mendapat informasi dari server
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tentang laporan tanda emergency yang disertai informasi posisi dan waktu tepat saat pelapor
dianiaya kemudian bisa melakukan tindakan yang diperlukan, seperti memberi pertolongan.
Apabila pelapor ingin memperbaharui informasi waktu maupun posisi penganiayaan terbaru ,
pelapor bisa mematikan reporter device , kemudian menyalakannya lagi.

GPS
TOMBOL

Jaringan

Microcontroller

MODEM
GSM/GPRS

MODEM
GSM/GPRS

SERVER

RTC

Gambar 5. Bagan Sistem Instrumentasi ERROR
(Sumber : Penulis, 2013)
3.4.3. Tahap Pengujian Alat
Tahap pengujian alat dilakukan setelah ERROR (Emergency

Reporter on

Underware) telah selesai dibuat. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat
keberhasilan ERROR dalam melaporkan posisi dan waktu tepat saat seseorang mengalami
penganiayaan kepada server sehingga dihasilkan alat yang mampu diaplikasikan pada TKI.
Pada tahap pengujian ini, ditetapkan Laboratorium Mekatronik dan Robotika,
Jurusan Teknik Elektro, Universitas Brawijaya sebagai lokasi server (penerima laporan), dan
beberapa zona (tempat) pengujian dengan jarak yang bervariasi dari server. Penggunaan
beberapa zona dalam pengujian ini dilakukan untuk mengetahui keakuratan ERROR dalam
melaporkan posisi serta waktu kejadian di tempat yang berbeda Proses pengujian ini dilakukan
di 3 zona uji yang berbeda. Di setiap zona uji, dilakukan proses pengujian di tiga lokasi
(subzona) berbeda yang bisa mewakili wilayah zona uji yang bersangkutan. Di setiap subzona
dilakukan pengujian sebanyak tiga kali.Proses pengujian dilakukan dengan cara menggunakan
ERROR secara nyata menuju lokasi zona pengujian dan menekan tombol pada ERROR untuk
memberikan laporan kepada server menyangkut lokasi dan waktu kejadian. Informasi yang
terkirim dari ERROR kemudian diterima server. Berdasarkan data yang diterima, operator
server melakukan

klarifikasi dengan penguji yang ada di zona pengujian melalui alat

telekomunisi untuk memastikan kebenaran antara koordinat posisi dan waktu yang diterima
server dengan waktu dan koordinat posisi sesungguhnya dimana penguji berada.
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Zona pengujian ERROR (Emergency Reporter on Underware) adalah :
 Zona I (Kota Malang) : Pusat Kota (Balai Kota Malang), Batu, Dampit
 Zona II (Surabaya)

: Dupak, Sukolilo, Kenjeran

 Zona III (Banyuwangi): Pusat Kota Banyuwangi ,Ketapang, Pesanggaran.
3.5. Tahap Evaluasi
Evaluasi yang dilakukan didasarkan pada keefektifan ERROR dalam melaporkan posisi
dan waktu kejadian ( tepat saat seseorang mengalami tindak kekerasan) kepada server. Hasil
evaluasi ini dijadikan acuan untuk mengetahui potensi ERROR untuk diaplikasikan pada TKI
ERROR dikatakan memiliki tingkat efektivitas yang mencukupi untuk kemudian dapat
diaplikasikan pada kehidupan nyata, dengan target pengaplikasian pada TKI apabila dari total
pengujian dicapai keberhasilan sebesar 90 - 100%. Tahap evaluasi ini juga dilakukan untuk
mengetahui keefektifan program kegiatan yang selama ini dijalankan.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN
4.1. Anggaran Biaya
No

Jenis Pengeluaran

Biaya (Rp)

1

Peralatan Penunjang

900.000

2

Bahan Habis Pakai

6.386.000

3

Perjalanan

1.830.000

4

Lain-lain

941.000
Jumlah

10.057.000

4.2. Jadwal Kegiatan

No

Bulan
Jenis Kegiatan

1

Studi Pustaka

2

Tahap Pesiapan

3

Tahap Perancangan dan
Pembuatan Alat

4

Tahap Pengujian Alat

5

Evaluasi

1

2

3

4

5

10
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
1. Peralatan Penunjang
Material
Sewa Laboratorium
Mekatronik dan
Robotika, Teknik
Elektro, UB.
Sewa Peralatan
Laboratorium Mekatronik
dan Robotika, Teknik
Elektro, UB

Justifikasi

Kuanti-

Harga

Pemakaian

tas

Satuan (RP)

Sebagai tempat
perancangan ,
pembuatan alat,
serta lokasi server
Sebagai alat
penunjang
pelaksanaan
program

5 bulan

Keterangan

80.000,/bulan

500.000

SUB TOTAL (Rp)

900.000,-

2. Bahan Habis Pakai
Material
Mikrokontroler
arduino pro mini
Modul GSM/GPRS
Modul GPS
RTC
Kartu SIM
Modul GSM/GPRS
Wavecom
Saklar
Kabel dan Konektor
Baterai
Busa Tipis
Underwear
Kain
Jasa Jahit
Kapasitor
Dioda
Resistor
Mistar
PCB
Solder
Gunting

Justifikasi Pemakaian

Kuantitas

Perancangan Alat

3 buah

Perancangan Alat
Perancangan Alat
Perancangan Alat
Perancangan Alat
Perancangan Alat

3 buah
3 buah
4 buah
6 buah
3 buah

Perancangan Alat
Perancangan Alat
Perancangan Alat
Perancangan Alat
Perancangan Alat
Perancangan Alat
Perancangan Alat
Perancangan Alat
Perancangan Alat
Perancangan Alat
Perancangan Alat
Perancangan Alat
Perancangan Alat
Perancangan Alat

Harga
Keterangan
Satuan (RP)
370.000
200.000
700.000
100.000
12.000,400.000,-

8 buah
5.000,2 buah
50.000,10 buah
10.000,2 buah
50.000,10 buah
15.000,2 meter
20.000,5 kali
20.000,15 buah
800,15 buah
1.000,15 buah
800,3 buah
2.000,8 buah
20.000,1 buah
45.000,3 buah
8.000,SUB TOTAL (Rp) 6.386.000,-

3. Perjalanan
Material
Perjalanan disekitar
Malang
Perjalanan ke
Surabaya

Justifikasi Pemakaian

Kuantitas

-Zona 1 (Batu)
-Zona 2 (Dampit)
-Zona 3 (Pusat Kota)
-Zona 1 (Dupak)
-Zona 2(Sukolilo)

1 kali
1 kali
1 kali
1 paket
perjalanan

Harga Satuan
Keterangan
(RP)
60.000,90.000,30.000,350.000,-
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Perjalanan ke
Banyuwangi
Perjalanan
Pembelian
komponen penyusun
alat
Biaya Tak Terduga

-Zona 3 (Kenjeran)
-Zona 1 (Pusat kota)
-Zona 2 (Ketapang)
-Zona 3 (Pesanggaran)
Perjalanan Membeli
komponen penyusun
alat

1 paket
perjalanan

600.000,-

300.000,-

Biaya antisipasi
kebutuhan tak terduga

400.000,SUB TOTAL (Rp) 1.830.000,-

4. Lain-lain
Material
Tinta
Dokumentasi
Kertas A4
CD
Flasdisk
Penjilidan Laporan
Biaya Pengetikan

Justifikasi
Pemakaian
Untuk mencetak
dokumen
Untuk mencetak foto
Untuk mencetak
dokumen
Untuk menyimpan
data permanen
Untuk menyimpan
data
Penjilidan laporan
kegiatan
Pengetikan Laporan
dan Data - data

Kuantitas
2 kotak
25 cetak

Harga Satuan
(RP)
35.000,15.000,-/ cetak

2 rim

34.000,-

6 keping

8.000,-

1 buah

80.000,-

10 jilid

10.000

100 jam

Keterangan

2000/jam
SUB TOTAL (Rp)
941.000,Total (Keseluruhan) 10.057.000,-
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Pelaksana
No
Nama / NIM

1

Program
Studi

Alokasi
Bidang Ilmu

Waktu (jam/

Uraian Tugas

minggu)

Hanifah Rosyada /

Ilmu dan

Teknologi

10

Ketua

115100401111003

Teknologi

Pengolahan

kelompok :

pangan

Pangan

Melakukan
pembagian
tugas pada
setiap
anggota,
mengevaluasi
dan
memonitoring
setiap tahap
pelaksanaan
program

2

Ema Lutviana/

Ilmu dan

Nutrisi Pangan

10

Pengelola

115100801111010

Teknologi

keuangan ,

Pangan

Pengadaan
peralatan

3

Deviana Hadriati/

Ilmu dan

Ilmu Teknologi

125100101111021

Teknologi

Pangan

10

Pengurusan
administrasi,

pangan

pencatatan
data dan
pelaporan

4

5

Tanshuda Alfauzi/

Teknik

105060300111018

Elektro

M. Irfan Faudi

Teknik

Teknik

Maulana/

Elektro

Telekomunikasi

125060309111008

Teknik Elektro

10

Perancangan
alat

10

Pengujian alat

19

19

Underwear sebagai

20

Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang Henda Diterapkembangkan

50-60 mm
10mm

Gambar a. Desain ERROR (Emergency Reporter on Underwear) Tampak Depan
(Sumber : Penulis, 2013)

x

Gambar b. Desain ERROR (Emergency Reporter on Underwear) dalam 3 Dimensi
(Sumber : Penulis, 2013)

Deskripsi : Underwear X yang masih polos dimodifikasi dan dipadukan dengan reporter
device yang telah dibuat. Reporter device terletak di bagian samping underwear
seperti tampak pada Gambar a. Pada gambar b terlihat bahwa terdapat
pengunci untuk mengkondisikan reporter device tetap menyatu dengan
underwear.

Gambar c. Desain ERROR (Emergency Reporter on Underwear) dalam 3 Dimensi
(Sumber : Penulis, 2013)

