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Oleh :
1)Edhy Sutanta

asongan Tourism Village, which is situated at 

Bangunjiwo Village, Kasihan Subdistrict, is the center of K earthenware production. Most of the people there have 

routinely worked to make unique handicrafts and souvenirs from clay.So far, 

orders mostly come from the United States of America, Netherlands, Malaysia, and 

Italy. The global monetery crisis decreased the sale by 50% in 2009. This 

decrease has gone on upto now. Consequently, the craftmen have had to lessen 

their products from 500-1,000 units to 300-600 units per month. The chief factor 

that is deemed to be responsible for this sale decrease is the product marketing 

system which conventionally only rellies on leaflets, brocures, and exhibitions. 

Meanwhile, the available communication and information technology has not 

been utilized optimally.

The program to apply mobile commerce (M-Commerce) in marketing the 

creative industry of Kasongan Earthenware is an alternative solution. This 

program focuses on the implementation of communication and information 

technology to expand marketing by utilizing the application of M-Commerce. It 

will support the marketing activities of earthenware creative industry of Technical 

Unit of Kasongan Earthenware Development. This activity also becomes a way to 

improve the collaboration of students, lecturers, and the targetted community in 

resolving problems.

There are six activities which were successfully carried out for this 

program, those are 1) M-Commrerce application development, 2) training of 

entrepreneurship and marketing management, 3) training of the program 

applications of communication and information technology, 4) training of the 

usage of M-Commerce application for marketing, 5) web application 

development, and 6) training of communication and information technology 

management. Activities number 5 and 6 are additional since there has not been 

web application used specifically to publicize the Kasongan earthenware creative 

industry products and there have not been capable local personnels to manage a 

website.
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I.   PENDAHULUAN

Desa wisata kerajinan gerabah 

Kasongan terletak di Desa Bangunjiwo, 

Kecamatan Kasihan, sekitar 6 km 

Selatan Kota Yogyakarta. Gerabah 

merupakan perkakas yang terbuat dari 

tanah liat atau lempung. Hampir seluruh 

warga Kasongan mempunyai aktivitas 

rutin membuat aneka kerajinan dan 

souvenir gerabah unik yang sebagian 

besar menggunakan tanah liat sebagai 

bahan bakunya. Dahulu, pembuatan 

gerabah di desa ini hanya terbatas untuk 

peralatan keperluan rumah tangga, 

seperti kendi (wadah air minum), 

gentong (wadah air), anglo (sejenis 

kompor dengan bahan bakar arang, 

untuk memasak), kendil (untuk 

memasak), dan lain-lain. Dalam 

perkembangannya, Desa Kasongan, 

yang dulu menjadi tempat produksi, kini 

berkembang menjadi desa wisata dan 

sebagai tempat pemasaran setelah 

berdiri kios-kios atau show-room.

Sekarang,  se i r ing dengan 

perkembangan jaman, pembuatan 

gerabah tidak hanya terbatas pada alat-

alat rumah tangga saja, tapi juga 

barang-barang lain yang mempunyai 

nilai jual tinggi dikarenakan keunikan-

nya. Kerajinan gerabah yang dijual di 

desa wisata ini bervarisasi, mulai dari 

pernak-pernik kecil untuk souvenir 

(biasanya untuk souvenir pengantin), 

hiasan, pot untuk tanaman, interior 

(lampu hias, patung, furnitur, dll), meja 

kursi, dan masih banyak lainnya. 

Bahkan dalam perkembangannya, 

produk desa wisata ini juga bervariasi 

meliputi bunga tiruan dari daun pisang, 

perabotan dari bambu, topeng, dan 

lainnya. 

Di desa wisata ini, wisatawan bisa 

tinggal di homestay di sekitar lokasi 

Kasongan, berbelanja di toko-toko 

kerajinan yang berderet di sepanjang 

jalan di lokasi, dan melihat langsung 

proses pembuatan berbagai produk 

kerajinan gerabah di bengkel-bengkel 

kerja atau bisa juga praktek langsung 

membuat gerabah. Harga produk 

kerajinan yang ditawarkan sangat 

bervarisasi tergantung pada jenis, 

model, dan ukuran, berkisar antara Rp 

500.000,00 hingga Rp 2.000.000,00 per 

unit, sedangkan biaya untuk belajar dan 

praktek membuat kerajinan gerabah 

adalah Rp 50.000,00 per orang.

Penjualan produk industri kreatif 

gerabah Kasongan, Kabupaten Bantul, 

Daerah Istimewa Yogyakarta ke luar 

negeri turun sekitar 50 persen pada 

tahun 2009. Turunnya penjualan 

tersebut antara lain disebabkan oleh 

krisis ekonomi global yang hingga saat 

ini dialami oleh berbagai negara di 

Eropa, terutama Amerika Serikat. Para 

pembeli dari Amerika Serikat banyak 

yang membatalkan pesanannya. 

Akibatnya, selama krisis ekonomi global 

para perajin terpaksa juga harus 

mengurangi produksi kerajinan. Kalau 

sebelum krisis rata-rata satu bulan 

memproduksi antara 500-1.000 unit, 

sekarang hanya memproduksi 300-600 

unit. Akibat kurangnya permintaan dari 

luar negeri, ekspor produk industri 

kreatif gerabah Kasongan juga 

mengalami penurunan. Jika sebelum 

krisis perajin bisa mengirim satu 

kontainer setiap bulan, sekarang perlu 

waktu tiga bulan untuk mengirim satu 

kontainer. 

Selama ini, pesanan terbanyak 

produk industri kreatif gerabah 
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Kasongan adalah dari negara Amerika 

Serikat, Belanda, Malaysia, dan Italia. 

Negara-negara tersebut lebih memilih 

produk industri kreatif gerabah 

Kasongan berbentuk guci, karena 

mempunyai ciri khas tersendiri 

(gerabah berbentuk guci mempunyai 

ciri khas tersendiri terutama warnanya 

yang menarik). Belanda merupakan 

negara yang paling banyak memesan 

produk gerabah Kasongan, sedangkan 

Amerika telah mengurangi pesanan 

sejak teradinya krisis global. Negara-

negara yang tidak terkena dampak 

krisis ekonomi global merupakan 

peluang pasar baru bagi pasar luar 

negeri. Sedangkan untuk pasar lokal, 

pesanan paling banyak berasal dari kota 

Jakarta, Bandung, Solo dan Surabaya. 

Kebanyakan memesan produk kerajinan 

berupa meja, kursi, dan souvenir. 

Pemasaran produk industri kreatif 

gerabah Kasongan selama ini masih 

dilakukan dengan cara konvensional, 

yaitu dari mulut ke mulut (gethok 

thular), melalui travel agency, surat 

kabar, dan website milik Pemerintah 

Kabupaten Bantul. Sebagaian besar 

pembeli kerajinan gerabah Kasongan 

adalah pengunjung yang pernah 

dikenalkan oleh travel agency, baik itu 

wisatawan lokal maupun wisatawan dari 

luar negeri. Saat ini jumlah perajin 

gerabah Kasongan sebanyak 582, yang 

masih menggunakan metode pemasa-

ran seperti di atas. Di antara 582 perajin 

tersebut, baru ada 10 perajin yang 

sudah menerapkan sistem pembukuan 

dan manajemen pemasaran yang baik.

Mencermati situasi perkemba-

ngan pemasaran produk industri kreatif 

gerabah Kasongan tersebut, dirasa 

perlu adanya alternatif solusi yang 

memfokuskan pada upaya perluasan 

pasar yang lebih efektif dan efisien 

dengan menggunakan potensi teknologi 

yang berkembang saat ini, misal 

pemanfaatan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) berupa aplikasi M-

Commerce untuk pemasaran produk 

industri kreatif gerabah Kasongan. 

Program ini mengusulkan sebuah 

a p l i k a s i  M - C o m m e r c e  u n t u k  

mendukung sistem pemasaran produk 

industri kreatif gerabah Kasongan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat 

diidentifikasi permasalahan utama yang 

dihadapi oleh mitra program ini yaitu:

1. Selama ini sistem yang diterapkan 

untuk pemasaran produk industri 

kreatif gerabah Kasongan masih 

bersifat konvensional dan kurang 

prakt is,  sehingga jangkauan 

pemasarannya belum luas, baik di 

pasar lokal maupun luar negeri.

2. Keberadaan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) merupakan 

peluang yang dapat diterapkan, 

namun belum dimanfaatkan secara 

optimal akibat belum tersedia 

personel pengelola yang kompeten di 

bidang TIK.

Sesuai dengan permasalahan 

yang terungkap, program ini dilaksana-

kan untuk memecahkan permasalahan 

yang ada pada Unit Pelayanan Teknis 

(UPT) Pengembangan Keramik Kaso-

ngan dengan cara mengembangkan 

metode pemasaran baru, yang 

difokuskan pada upaya perluasan pasar 

yang lebih efektif dan efisien dengan 

menggunakan potensi TIK, yaitu berupa 

aplikasi web yang mudah dipelihara dan 

aplikasi M-Commerce yang mudah 
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dioperasikan. Sedangkan manfaat dari 

hasil program ini antara lain:

1. Meningkatnya wawasan tentang 

kewirausahaan dan manajemen 

pemasaran para perajin yang 

terhimpun dalam wadah UPT 

Pengembangan Keramik Kasongan.

2. Meningkatnya wawasan tentang 

pemanfaatan TIK dalam pemasaran 

para perajin yang terhimpun pada 

UPT Pengembangan Keramik 

Kasongan.

3. Mendapatkan rancangan aplikasi M-

Commerce untuk pemasaran produk 

industri kreatif gerabah Kasongan. 

4. Perluasan pasar produk industri 

kreatif gerabah Kasongan, baik lokal 

maupun luar negeri, terutama yang 

tidak terkena imbas krisis global.

II.   TINJAUAN PUSTAKA

Mobile commerce atau M-

Commerce merupakan bagian dari e-

commerce yang spesifik pada proses 

transaksi yang dilakukan secara 

elektronik melalui jaringan internet dan 

seluler (http://id.wikipedia.org/). M-

Commerce lahir setelah e-commerce 

yang pada umumnya dilakukan melalui 

media internet. Kelahiran M-Commerce 

tersebut terutama dipicu oleh tingginya 

tingkat penetrasi handphone di seluruh 

dunia. Selain dilakukan secara remote 

melalui jaringan seluler, transaksi M-

Commerce juga dapat dilakukan secara 

local service dengan menggunakan 

koneksi BlueTooth, InfraRed atau RFID. 

Pada umumnya, perangkat end user 

yang digunakan pada M-Commerce 

adalah sebagai berikut: handphone, 

smart phone, PDA, laptop, earpiece 

(Personal Area Network). Setiap 

perangkat tersebut memiliki karakte-

ristik yang berbeda, sehingga dapat 

mempengaruhi tingkat penggunaan-

nya, dan juga aplikasi/sistem M-

Commerce yang dapat digunakan. 

Karakteristik perangkat yang sangat 

mempengaruhi sistem M-Commerce 

antara lain (http://www.binadarma. 

ac.id): 1) ukuran dan warna dari 

display, 2) input device, seperti mouse 

dan keyboard / keypadI, 3) memory dan 

CPU, 4) koneksi Jaringan dan 

bandwidth, 5) operating system, serta 

6) smart card reader.

Secara umum tahapan pengem-

bangan M-Commerce  me l iput i  

(http://trankkinaz.blogspot.com/):

1. Setup dan konfigurasi, proses ini 

termasuk instalasi aplikasi khusus 

pada handset yang akan digunakan 

pada M-Commerce. Selain itu, untuk 

beberapa sistem M-Commerce 

proses ini juga melibatkan proses 

pembelian atau penambahan nilai 

uang pada aplikasi tersebut.

2. Inisiasi Pembayaran, pada tahap ini 

informasi pembayaran dikirimkan 

melalui jaringan seluler atau protokol 

wireless lainya kepada merchant.

3. Authentikasi, tahap ini merupakan 

tahap yang paling penting pada 

transaksi. Pada tahap ini diperiksa 

apakah pengguna memang berhak 

me lakukan  t ransaks i ,  se r ta  

memenuhi persyaratan finansial 

tertentu. Pada sebagian sistem 

pembayaran, proses ini melibatkan 

authentikasi berdasarkan SIM Card.

4. Penyelesaian pembayaran, proses ini 

dilakukan ketika pengguna telah 

berhasil di-authentikasi, demikian 

juga transaksi itu sendiri telah 

Pengembangan Aplikasi Mobile Commerce 
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berhasil di-authentikasi. Analoginya 

pada proses transaksi konvensional 

adalah dengan dicetaknya bukti 

pembayaran.

Beberapa perangkat umum 

digunakan oleh pengguna untuk 

melalukan proses M-Commerce di 

antaranya handphone, smart phone, 

PDA, laptop/nettop, dan perangkat 

handheld lainnya (http://trankkinaz. 

blogspot.com). Dengan pesatnya 

berkembangan teknologi seluler dan 

semakin meningkatnya pemakai, men-

dorong banyak pihak untuk memanfa-

atkan media seluler sebagai media 

transaksi elektronik. Seperti pada 

sistem yang lain, M-Commerce juga 

memiliki kelebihan dan kekurangan di 

antaranya (http://anitakurniasari. 

wordpress.com/):

a. Kelebihan:

a. Ubiquity: pengguna dapat 

mengakses dari mana saja dan 

kapan saja.

b. Security: pada umumnya 

handset dilengkapi dengan 

smart card reader dan smart 

card-nya itu sendiri. Sehingga 

dapat digunakan sebagai secret 

authentication key.

c. Localization: memungkinkan 

diterapkannya location based 

services.

d. Convenience: ukuran dan berat 

dari handset membuat peng-

guna nyaman dalam bertran-

saksi.

e. Personalization: handphone 

merupakan perangkat yang 

bersifat personal, sehingga 

memungkinkan untuk menawar-

kan layanan atau produk yang 

bersifat personal.

b. Kekurangan

a. Tingkat keberagaman perang-

kat, jaringan, dan sistem operasi 

sangat tinggi, membutuhkan 

standardisasi platform antar 

vendor. Antara lain telah diatasi 

oleh J2ME.

b. Tingginya tingkat kehilangan/ 

pencurian perangkat handheld.

c. Kerawanan security, yaitu ber-

tambahnya tingkat kerawanan 

terhadap security ketika data 

ditransfer melalui air interface

Semakin pesatnya perkembangan 

dan pertumbuhan pengguna M-

Commerce menyebabkan masalah 

security menjadi isu penting sebagai 

salah satu bagian dalam proses 

transaksi. Pihak-pihak yang terkait 

dalam M-Commerce adalah pengguna 

(pembeli), operator jaringan, institusi 

finansial, dan marchant (penyedia 

produk/jasa yang ditawarkan kepada 

pengguna). Seluruh pihak ini memiliki 

kebutuhan yang sama terhadap 

security. Jaminan security berperan 

sangat penting dalam M-Commerce. 

Berikut beberapa elemen security dalam 

M-Commerce (http://trankkinaz. 

blogspot.com):

1. Authentication, yang memung-

kinkan pihak fasilitator pembayaran 

(antara lain institusi keuangan) 

untuk memastikan bahwa yang 

menggunakan sistem adalah pihak 

yang berhak.

2. Confidentiality, yang memastikan 

bahwa pihak lain yang tidak berhak 
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tidak dapat mengakses data 

pembayaran.

3. Data integrity, yang memastikan 

bahwa data pembayaran tidak 

berubah setelah pengguna menye-

tujui seluruh detail transaksi.

4. Non-repudiation, yang mengikat 

seluruh pihak yang terlibat sehingga 

tidak dapat menyangkal seluruh 

proses yang telah dilakukannya.

M-Commerce  memanfaatkan 
jaringan seluler untuk melakukan 
transaksi remote service, dalam proses 
ini akan melewati beberapa level yang 
memanfaatkan teknologi masing-
masing sebelum akhirnya suatu 
transaksi selesai dilakukan. Oleh kerena 
itu, dibutuhkan beberapa tingkat 
security untuk menangani setiap level 
selama proses transaksi berlangsung, 
yaitu (http://www.cert.or.id/): 

1. Security Pada Level Jaringan

a. GSM, merupakan sistem dengan 

pengguna terbanyak saat ini. 

Pada awalnya hanya mendukung 

koneksi circuit data 9,6 Kbps. 

Layanan saat ini SMS, WAP, 

GPRS, High speed CSD. Security 

pada GSM menggunakan IMSI 

(kode internasional pelanggan) 

dan key (kunci yang digunakan 

untuk authentikasi) yang 

disimpan di SIM Card. Enkripsi 

air interface menggunakan 

symmetric key yang diturunkan 

dari key. Kelemahan utama dari 

GSM adalah bahwa jaringan inter 

operator tidak terenkripsi. 

Kelemahan lainnya adalah 

authentikasi hanya dilakukan 

satu arah, yaitu dari sisi jaringan 

kepada perangkat end-user, 

sehingga dimungkinkan terjadi-

nya penyadapan oleh perangkat 

yang 'menyamar' sebagai BTS 

dari sisi perangkat end-user. 

b. UMTS, pada jaringan UMTS telah 

dilakukan perbaikan terhadap 

aspek security dibandingkan 

yang dimiliki oleh jaringan GSM. 

Perbaikan tersebut mencakup 

proses authentikasi dan enkripsi 

da t a  pe l anggan .  P r o se s  

authentikasi yang semula 

dilakukan secara satu arah, pada 

jaringan UMTS dilakukan secara 

mutual, yaitu dari network 

kepada handset dan dari handset 

kepada network. Sedangkan dari 

sisi pengamanan pesan atau 

percakapan yang dikirimkan oleh 

pengguna, proses enkripsi selalu 

dilakukan secara end-to-end, 

kecuali jika baik handset dan 

n e t w o r k  s e p a k a t  u n t u k  

berkomunikasi tanpa enkripsi. 

Integrity protection digunakan 

untuk menjaga s ignal ing  

message. UMTS menggunakan 

algoritma chipper yang baru dan 

encryption keys yang lebih 

panjang.

c. Wireless LAN, secara default 

tidak menerapkan security pada 

air interface-nya. Kemudian IEEE 

menerapkan WEP (Wired 

Equivalent Privacy), yang 

memberikan autentikasi pada 

Access Point dan integrity dan 

confidentiality dari MAC Frame. 

d. Blue tooth. Ad hoc piconet, pada 

personal environment, sangat 
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potensial untuk M-Commerce. 

Pada link layer sekuriti dilakukan 

dengan challenge-response 

protocol untuk authentikasi dan 

stream chipper algorithm untuk 

user dan signaling data. Jika 

perangkat-perangkatnya tidak 

saling menukarkan key, maka 

yang ditukarkan adalah PIN yang 

harus sama, dapat dengan cara 

input manual pada handset 

maupun dengan cara meng-

import-nya dari aplikasi yang 

sama. 

2. Security Pada Level Transport
M-Commerce melibatkan beberapa 
protokol dalam siklus prosesnya, 
tidak hanya melibatkan jaringan 
akses dari satu provider, melainkan 
dari beberapa pihak sekaligus. Ini 
membutuhkan pengamanan yang 
berbeda pula, pengamanan pada 
l e v e l  t r a n s p o r t  m e l i p u t i  
(http://www.cert.or.id/):

a. SSL/TLS. SSL/TLS merupakan 

salah satu protokol yang paling 

banyak digunakan di internet 

saat ini. Salah satu penera-

pannya adalah HTTPS. SUN telah 

berhasil mengembangkan versi 

client side dari SSL untuk device 

dengan keterbatasan processing 

dan memory ,  d inamakan

kilobytes SSL (KSSL). Walaupun 

tidak mendukung client side 

authentication, dan hanya 

mendukung beberapa chipper 

yang umum digunakan, namun 

SSL memiliki kelebihan yaitu 

dapat dijalankan di atas platform 

J2ME, dengan hanya menghabis-

kan sedikit memory. 

b. WTLS. WAP forum telah men-

standarkan protokol security 

pada layer transport yang 

disebut WTLS, dan mengimple-

mentasikannya pada WAP 1. 

WTLS memfasilitasi sekuriti 

antara perangkat mobile dengan 

WAP Gateway, yang selanjutnya 

melakukan konversi kepada 

SSL/TLS. Sehingga memang 

belum memfasilitasi security 

yang sifatnya end-to-end, dan 

WAP gateway harus dapat 

dipercaya. Namun demikian, 

saat ini WAP forum telah 

mengusulkan suatu stack 

protocol WAP 2, yang identik 

dengan TCP/IP untuk media 

wireless. Sehingga dengan 

demikian security yang sifatnya 

end-to-end dapat diseleng-

garakan.

3. Security Pada Level Service

a. SMS, merupakan service yang 

paling banyak digunakan untuk 

transaksi saat ini, walaupun 

hanya dapat memfasilitasi 

maksimal 160 karakter. Pengirim 

dan penerima SMS diidentifikasi 

dengan menggunakan IMSI, 

sehingga keamanan layanan ini 

termasuk tinggi, karena didu-

kung oleh keamanan GSM itu 

sendiri (keamanan SIM Card). 

Sehingga SMS dapat digunakan 

sebagai authentikasi, setidaknya 

pada jaringan GSM itu sendiri. 

Selanjutnya pesan SMS dikirim-

kan melalui signaling plane GSM, 

di mana tidak tersedia security 
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yang sifatnya end-to-end, 

sehingga memang seluruh pihak 

yang terlibat pada M-Commerce 

harus percaya sepenuhnya 

kepada operator GSM. 

b. SIM Tool Kit, memungkinkan 

operator atau provider lain untuk 

membuat suatu aplikasi khusus 

yang tertanam di SIM Card. 

Aplikasi tersebut bertugas untuk 

mengirimkan, menerima, serta 

mengartikan sebuah SMS atau 

USSD. SIM Tool Kit memung-

kinkan aplikasi pengirim (yaitu 

aplikasi yang terdapat pada SIM 

Card) untuk mengirimkan pesan 

yang sudah terproteksi kepada 

aplikasi penerima (yaitu pada 

server payment operator). 

Mekanisme security yang 

mungkin untuk diterapkan 

adalah: 1) authentikasi, 2) 

integritas informasi transaksi, 3) 

integritas urutan transaksi dan 

deteksi pengulangan transaksi, 

4) bukti penerimaan dan 

eksekusi transaksi, serta 5) 

kerahasiaan informasi.

Beberapa contoh implementasi 
aplikasi M-Commerce antara lain:

1. Layanan tiket mobile. Dalam 
aplikasi ini, tiket dapat dikirim ke 
ponsel menggunakan berbagai 
teknologi. Pengguna kemudian 
dapat menggunakan tiket dengan 
menggunakan ponsel mereka di 
tempat tersebut. Tiket dapat 
dipesan dan dibatalkan pada ponsel 
dengan bantuan download aplikasi 
sederhana atau dengan mengakses 
WAP portal agen atau penyedia 
layanan.  

2. Layanan voucher, kupon, dan kartu 
member mobile. Teknologi tiket 
mobile juga dapat digunakan untuk 
distribusi voucher, kupon, dan 
kartu member. Voucher, kupon, 
atau kartu member diwakili oleh 
virtual token yang dikirimkan ke 
telepon seluler. Dengan menye-
diakan sebuah tanda bukti pada 
proses penjualan memungkinkan 
pelanggan untuk menerima man-
faat yang sama seperti pelanggan 
lain yang telah memiliki kartu 
member atau kupon kertas 
lainnya/voucher. Mobile voucher 
memungkinkan dilakukan pengiri-
man secara lebih cepat dan 
memudahkan pengiriman ke target 
pemasaran secara efektif dan 
ramah. 

3. Layanan pembelian dan pengiriman 
konten mobile. Saat ini, pembelian 
dan pengiriman konten secara 
mobile terutama penjualan nada 
dering, wallpaper, dan permainan 
untuk ponsel telah banyak 
digunakan. Konvergensi dari 
ponsel, mp3 player, dan video 
player ke dalam satu perangkat 
akan menghasilkan peningkatan 
pembelian dan pengiriman musik 
dan video secara penuh. Kecepatan 
download pada teknologi 4G akan 
memungkinkan untuk membeli film 
pada perangkat mobile hanya 
dalam beberapa detik.

4. Layanan berbasis lokasi. Tidak 
seperti PC rumahan, lokasi 
pengguna ponsel adalah bagian 
penting dari informasi yang 
digunakan selama transaksi M-
Commerce. Dengan mengetahui 
lokasi pengguna memungkinkan 
untuk melakukan layanan berbasis 
lokasi seperti pelacakan peta dan 
cuaca local.
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5. Layanan informasi. Berbagai laya-
nan informasi dapat disampaikan 
kepada pengguna ponsel dengan 
cara yang sama seperti yang 
dikirimkan ke PC. Layanan seperti 
ini antara lain berupa berita 
olahraga, layanan data saham, 
informasi lalu lintas, data dan 
informasi keuangan.

6. Layanan mobile banking. Bank dan 
lembaga keuangan lainnya banyak 
yang mengeksplorasi penggunaan 
M-Commerce untuk melayani 
pelanggan dalam mengakses 
informasi account, melakukan 
transaksi, misalnya pembelian 
saham, transfer uang melalui 
ponsel dan perangkat mobile 
lainnya. Layanan ini sering disebut 
mobile banking atau m-banking.

7. Layanan mobile broker. Layanan 
pasar saham yang ditawarkan 
melalui perangkat mobile juga 
menjadi lebih populer dan dikenal 
sebagai Mobile broker. Dengan 
aplikasi ini memungkinkan pelang-
gan untuk bereaksi terhadap 
perkembangan pasar secara tepat 
waktu di manapun mereka berada.

8. Layanan pemasaran dan periklanan 
dengan handphone. Pemasaran 
secara mobile adalah konsep yang 
relatif baru, namun pertumbuhan-
nya sangat luar biasa. Pemasaran 
secara mobile adalah semacam 
kampanye pemasaran.

Sekarang aplikasi M-Commerce banyak 
diterapkan oleh perusahaan-perusaha-
an untuk memperluas pemasaran dan 
iklan.

III.   METODOLOGI

Program ini dilaksanakan melalui 
serangkaian tahap kegiatan berikut:
1. Persiapan, meliputi mobilisasi tim 

dan sumber daya pendukung.
2. Observasi dan pendataan, dilaku-

kan melalui survei dan wawancara 
dengan mitra.

3. Sosialisasi kegiatan.
4. Pengembangan program aplikasi M-

Commerce, meliputi analisis kebu-
tuhan, desain, pengujian, penyem-
purnaan, serta implementasi 
program aplikasi M-Commerce.

5. Transfer pengetahuan.

Peralatan yang diperlukan untuk 
pelaksanaan program meliputi:

1. Hardware: PC , Note book, LCD 

projector, video recorder, kamera 

digital, perangkat Handphone 3G, 

modem, printer, CD-R, serta USB 

Flashdisk.

2. Software: xampp, dreamweaver, 

adobe photoshop, sistem operasi 

Linux dan Windows, EasyCase.

3. Lembar kerja berupa form  

kuisioner dan lembar kerja analisis 

kuisioner.

IV.   HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rancangan Program Aplikasi 

Web dan M-Commerce 

Rancangan aplikasi web dan M-
Commerce yang dikembangkan dalam 
program ini digambarkan dalam sebuah 
model logik dalam bentuk data flow 
diagram (DFD). DFD level kontek yang 
menunjukkan model logik sistem secara 
global ditampilkan pada Gambar 1, 
sedangkan lebih detil, yaitu DFD level 1 
ditampilkan pada Gambar 2 hingga 
Gambar 5. 
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2. Implementas i  Rancangan 
Program Aplikasi Web dan M-
Commerce 

Tampilan hasil implementasi 
rancangan ap l ikas i  web  yang 
dikembangkan dalam program ini 
ditampilkan pada Gambar 6 hingga 
Gambar 9. 

Sedangkan tampilan halaman 
utama dan halaman about dalam 
aplikasi M-Commerce ditunjukkan pada 
Gambar 10.
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Gambar 6. Tampilan Home

Gambar 7. Tampilan Link Produk

Gambar 8. Tampilan Link Kategori Produk Souvenier
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Gambar 9. Tampilan Link Daftar Produk Berdasarkan Penyedia Barang

Gambar 10. Tampilan halaman utama (a), halaman About (b) Aplikasi M-Commerce

(a) (b)
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Secara ringkas, hasil implemen-
tasi rancangan aplikasi web yang 
dikembangkan dalam program ini telah 
memenuhi spesifikasi yang diharapkan 
oleh pengguna, dalam hal ini pengelola 
UPT Pengembangan Keramik Kasongan. 
Selanjutnya publikasi web yang berhasil 
dikembangkan tersebut di-upload 
dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri ke sebuah ISP 
(Internet Service Provider) dengan 
mempertimbangkan layanan dan 
fasilitas yang diberikan oleh ISP. 

2. Jenis publikasi yang dipilih web 
hosting pada ISP (Internet Service 
Provider). 

3. Mendapatkan alamat internet 
protocol, fasilitas e-mail, dan 
fasilitas lain yang didukung provider. 

4. Koneksi ISP melalui perangkat lunak 
TCP/IP. 

5. Pengaturan DNS (Domain Name 
Sistem), dibuat sebuah nama 
alamat dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan, yaitu: http://www. 
gerabah-kasongan.com/ 

6. Dokumen-dokumen yang dibuat 
dipublikasikan pada alamat yang 
telah ditentukan di atas. 

Selanjutnya, web yang telah dikem-
bangkan tersebut perlu terus dipublika-
sikan dan diberitahukan kepada 
khalayak ramai tentang kelahiran web 
yang baru. Sedangkan tampilan hasil 
implementasi rancangan aplikasi M-
Commerce yang dikembang-kan dalam 
program ini baru akan di-publish setelah 
seluruh data yang diperoleh dari hasil 
survei sudah selesai di-entry-kan. 

3. Pengujian Rancangan Pro-

gram Aplikasi Web dan M-

Commerce

Secara umum, aplikasi web yang 
dikembangkan dalam program ini telah 
berfungsi sebagaimana yang diharap-
kan. Berdasarkan hasil uji coba, web 
yang dikembangkan dapat berjalan 
dengan baik pada browser Internet 
Explorer dan Mozila Firefox dengan 
tampilan yang sesuai dengan yang 
direncanakan dan relatif cepat 
ditampilkan.

V.   KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Program Program Pemanfaatan M-
Commerce untuk Pemasaran Industri 
Kreatif Gerabah Kasongan ini meru-
pakan alternatif solusi yang memfokus-
kan pada pemanfaatan TIK untuk 
perluasan pasar dengan cara mengem-
bangkan aplikasi M-Commerce untuk 
mendukung kegiatan pemasaran 
produk industri kreatif gerabah mitra 
kegiatan yaitu UPT Pengembangan 
Keramik Kasongan. Kegiatan ini juga 
menjadi  sarana membina dan 
meningkatkan kolaborasi mahasiswa, 
dosen, dan kelompok masyarakat 
sasaran dalam mengatasi permasa-
lahan di masyarakat. 

Kegiatan utama program ini 
meliputi: 1) pengembangan aplikasi M-
Commerce, 2) pelatihan kewirausahaan 
dan manajemen pemasaran, 3) 
pelatihan penggunaan TIK, 4) pelatihan 
penggunaan aplikasi M-Commerce 
untuk pemasaran, 5) pengembangan 
aplikasi web, serta 6) pelatihan 
pengelola TIK. Program 5 dan 6 
merupakan program tambahan yang 
dilaksanakan dengan alasan hingga saat 
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ini belum ada aplikasi web yang khusus 
dikembangkan untuk publikasi produk 
industri kreatif gerabah Kasongan dan 
belum ada SDM yang memiliki 
kompetensi untuk mengelola situs web. 

Saran

Pemeliharaan aplikasi web dan M-
Commerce hasil program ini akan 
menjadi tanggungjawab pengelola UPT 
Pengembangan Keramik Kasongan, 
sehingga diperlukan adanya keterse-
diaan pengelola TIK di lingkungan UPT 
Pengembangan Gerabah. Kegiatan 
pelatihan khusus telah dilaksanakaan 
untuk meningkatkan kemampuan dan 
menyediakan SDM pengelola TIK 
tersebut. Dan untuk peningkatan di 
masa selanjutnya, masih diperlukan 
program Peningkatan Kapasitas & 
Kualitas Infrastruktur & Kompetensi 
Pengelola TIK.
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