Tim KKN-PPM UGM Dukung Promosi Aset Lokal Kabupaten
Demak
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Salah satu kelompok KKN-PPM UGM periode 2 tahun 2021 terlibat dalam upaya promosi aset
kearifan lokal Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Tim ini bekerja sama dengan Dinas Pariwisata
Kabupaten Demak dalam mempromosikan Jamu Coro dan Sentra Kerajinan Bedug Rebana yang
dinominasikan dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia.
“Tim KKN-PPM UGM Unit Karangtengah JT-033 berinisiatif menjalin kolaborasi dengan Dinas
Pariwisata Kabupaten Demak dalam rangka memenangkan Jamu Coro dan Sentra Kerajinan Bedug
Rebana pada ajang API Award 2021,” terang Apia Dewi Agustin, salah satu anggota tim.
Ia menerangkan, Jamu Coro merupakan salah satu minuman tradisional yang terbuat dari tepung
beras yang diguyur dengan kuah berbahan dasar rempah-rempah seperti kayu manis, serai, jahe,
santan, dan gula merah. Minuman bercita rasa unik ini terpilih menjadi salah satu nominasi API
Award 2021 pada kategori minuman tradisional.
Sementara itu aset daerah lainnya, yaitu sentra kerajinan bedug rebana, masuk menjadi salah satu
nominasi kategori destinasi belanja.
API Award sendiri merupakan ajang apresiasi tahunan yang paling bergengsi dan terbesar di
Indonesia untuk kategori pariwisata nasional, yang digelar untuk mendorong kontribusi dan kerja
sama dari berbagai pihak dalam meningkatkan promosi pariwisata dan perkembangan ekonomi
kreatif daerah.
“Tentu hal ini menjadi kabar baik bagi pelaku usaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,

termasuk pelaku usaha di Kabupaten Demak yang mengais pundi-pundi rezeki di bidang produksi
Jamu Coro dan Rebana,” kata Apia.
Tim mahasiswa UGM mengusung berbagai program untuk menggencarkan promosi Jamu Coro dan
Rebana melalui media-media kreatif dan mendongkrak jumlah vote. Program yang dilaksanakan di
antaranya pembuatan dan publikasi poster yang terintegrasi dan interaktif, pelatihan media, serta
aktivitas pemasaran secara digital.
“Semua program yang bersifat promosi tersebut berhasil merangkul berbagai pihak, khususnya
Organisasi Perangkat Daerah dari tingkat tertinggi hingga terendah di Kabupaten Demak. Terbaru,
Tim KKN UGM juga menyelenggarakan pelatihan media sebagai upaya peningkatan pemanfaatan
media kreatif,” paparnya.
Program-program yang dijalankan, terang Apia, membantu mendongkrak popularitas Jamu Coro dan
Rebana, serta menempatkan kedua aset daerah ini pada urutan pertama perolehan vote pada
Instagram dan Youtube.
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