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 MERENCANAKAN KARIER SELEPAS SMP: EFEKTIVITAS 

PELATIHAN PERENCANAAN KARIER PADA SISWA SMP DI JAKARTA 

BARAT 
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Email: rahmahh@fpsi.untar.ac.id 
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ABSTRACT 

This research was carried out at a private school in West Jakarta. Participants in this research who are actively 

registered as junior high school students in grades 8 and 9, with total 126 people. This activity was held on February 

until March, 2019. The research refers to efforts to provide training to students based on age, and class on post-

secondary career planning. The activity was carried out with discussions to explore students' understanding of 

careers. After that, the resource person provided material regarding the context of developmental psychology and 

psychosocial education in junior high school students as well as material on career planning. Career planning 

material is a study of educational psychology that is important to be known by students. The result is that students 

feel the benefits of the activity because there are quite a number of students who do not have plans related to post-

secondary secondary studies. There are differences in the scores of the pretest and posttest results in the study 

participants. Based on the results of data processing that there are differences in scores between the pre-test (Mean= 

2,1730, SD=0,83807) with the score on the post-test (Mean= 2,9147, SD =0,81810), Z = -3,672 and p = 0,000 

<0,05. Student perceptions related to career planning experience changes before and after psychoeducation 

activities. Therefore, it is recommended that there be assistance in career planning for students.  

Keywords: career planning, students, junior high school 

 

1. PENDAHULUAN 

Salah satu aktivitas sebelum memulai suatu pekerjaan adalah melaksanakan career planning 

(merencanakan karier) dan pada akhirnya bermuara pada aktivitas pengambilan keputusan karier 

(career decision-making). Terdapat beberapa terminologi atau istilah yang berhubungan dengan 

pengertian karier, salah satunya mengenai perencanaan karier. Karier dan perencanaan karier erat 

kaitannya. Tidak ada literatur yang menunjukkan mengenai keharusan atau tuntutan terkait 

pentingnya siswa SMP untuk mencari pekerjaan ataupun dalam hal memilih pekerjaan. Siswa 

SMP pada umumnya berada pada tahapan perkembangan remaja. Membuat pilihan mengenai 

rencana karier di masa depan seseorang adalah keputusan besar bagi remaja. Penelitian ini 

dilaksanakan pada siswa MTs yang setara dengan SMP. MTs merupakan Madrasah Tsanawiyah 

atau SMP yang disebut juga Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), atau junior high school 

atau middle school yaitu jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah 

lulus sekolah dasar (atau sederajat). Setting penelitian dilakukan di salah satu Sekolah Madrasah 

Tsanawiyah berlokasi di Palmerah, Jakarta Barat.  

Belum banyak literatur yang membahas mengenai pentingnya siswa sekolah menengah pertama 

(SMP) mengantisipasi mengenai dunia kerja serta terkait dengan penjurusan. Namun, 

berdasarkan kajian ilmiah dan empiris mengenai perencanaan karier pada siswa yang 
meninggalkan sekoleh menengah pertama untuk melanjutkan studi di tahapan selanjutnya, 

kebutuhan perencanaan karier dimaksudkan agar siswa merasa lebih percaya diri dalam 

menemukan kariernya untuk masa depan serta lebih merasa bahagia ketika dengan hal-hal yang 

mailto:rahmahh@fpsi.untar.ac.id
mailto:rahmahh@fpsi.untar.ac.id
mailto:rianas@fpsi.untar.ac.id
mailto:rianas@fpsi.untar.ac.id
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dikerjakan serta bersiap menentukan jenis kebutuhan akan pelatihan dan pendidikan yang sesuai 

yang membantunya dalam mengarahkan jenis pekerjaan yang akan dipilihnya di masa depan 

(Bardick et al., 2006). Pyne, Bernes, Magnusson dan Poulsen (dikutip dalam Bardick et al., 

2006) menemukan bahwa siswa yang berusia 11 tahun secara serius memikirkan mengenai 

kariernya di masa yang akan datang.  

Masyarakat menuntut madrasah sebagai lembaga pendidikan formal berdasarkan agama di suatu 

keharusan direncanakan secara strategis sehingga dapat meningkatkan kualitas kegiatan 

pendidikan, terutama dalam hal internal oleh kepala sekolah dan guru dan tenaga kependidikan 

lainnya. Pengelolaan madrasah untuk meningkatkan prestasi dan kemampuan akademis siswa 

mutlak diperlukan (Muhammadi, Marzuki & Husin, 2015). Berdasarkan hasil komunikasi 

personal dengan kepala sekolah sebagai langkah awal studi kasus di sekolah tersebut, diperoleh 

informasi bahwa sekolah membutuhkan adanya pengayaan informasi berupa pengetahuan dan 

pemahaman bagi siswa mengenai perencanaan karier pasca studi di sekolah menengah. Dengan 

kata lain, penelitian ini didasari atas kebutuhan dari kepala sekolah yang menilai perlunya 

diberikan pengarahan bagi siswa-siswi di sekolahnya terkait dengan persiapan untuk studi lanjut 

ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi yaitu sekolah menengah atas ataupun sederajat. Dalam 

setting sekolah, melalui kebebasan yang diberikan oleh guru selaku pendidik bagi siswa untuk 

dapat belajar dan mengeksplorasi pilihannya termasuk dalam hal ini pilihan kariernya. 

Kebutuhan mengenai pengetahuan terkait dengan eksplorasi mengenai karier sangat diperlukan 

bagi peserta didik yang merupakan peserta dalam psikoedukasi ini diharapkan dapat memperoleh 

insight untuk dapat menambah wawasan dan memantapkan pilihan dalam menentukan pilihan 

karier terkait studinya. Berikutnya, memiliki identitas kejuruan yang kuat adalah awal dari 

pembentukan identitas keseluruhan individu (Nauta, 2007). Siswa SMP berada pada tahap 

eksplorasi karier (Super dikutip dalam Gregory, 2013). Eksplorasi karier mengacu pada aktivitas 

individu dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai karakteristik pribadi 

mereka, serta informasi mengenai pekerjaan, organisasi dan pekerjaan. Dengan mencari dan 

memproses informasi yang terkait dengan karier, individu dapat lebih memahami peluang kerja 

yang ada dan mempersiapkan diri untuk tantangan dalam transisi karier mereka. Oleh karena itu, 

perencanaan karier sangat diperlukan. Sebelum pada akhirnya terbentuk identitas akan karier 

yang mencerminkan pengetahuan mengenai pola minat dan karier yang lebih stabil (Holland 

dikutip dalam Gupta, Chong & Leong, 2014).  

Terdapat banyak bentuk intervensi yang dapat digunakan dalam dunia psikologi, baik itu 

intervensi individual, kelompok, bahkan komunitas. Pada dasarnya setiap intervensi memiliki 

pendekatannya masing-masing. Salah satu intervensi yang dapat digunakan dalam berbagai 

setting dan dapat diterapkan secara individual ataupun kelompok adalah psikoedukasi. Definisi 

dari istilah psikoedukasi adalah suatu intervensi yang dapat dilakukan pada individu, keluarga, 

dan kelompok yang fokus pada mendidik partisipannya mengenai tantangan signifikan dalam 

hidup, membantu partisipan mengembangkan sumber-sumber dukungan dan dukungan sosial 

dalam menghadapi tantangan tersebut, dan mengembangkan keterampilan coping untuk 

menghadapi tantangan tersebut. Psikoedukasi adalah treatment yang diberikan secara profesional 

mengintegrasikan intervensi psikoterapeutik dan edukasi (Lukens & McFarlane, 2004). 

Psikoedukasi merupakan pendekatan yang akan digunakan pada orang tua subyek melalui 

pendekatan perilaku dan kognitif. Psikoedukasi adalah treatment yang diberikan secara 

profesional yang mengintegrasikan intervensi psikoterapeutik dan edukasi (Australian Institute 

of Professional Counsellors, 2014). Psikoedukasi merupakan intervensi yang dapat dilakukan 

pada individu, keluarga, dan kelompok yang memiliki fokus pada mendidik partisipannya. 

Pendidikan untuk partisipan ini dapat berupa mengenali tantangan yang ada, mengenali dan 
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mengembangkan sumber dukungan (baik diri maupun sosial), dan mengembangkan kemampuan 

untuk mengatasi tantangan tersebut (Australian Institute of Professional Counsellors, 2014). 

Rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini yaitu, “Apakah psikoedukasi efektif untuk 

meningkatkan career planning pada siswa sekolah menengah di Jakarta Barat?. 

 Ada banyak bentuk intervensi yang dapat digunakan dalam dunia psikologi, baik itu intervensi 

individual, kelompok, bahkan komunitas. Pada dasarnya setiap intervensi memiliki 

pendekatannya masing-masing. Salah satu intervensi yang dapat digunakan dalam berbagai 

setting dan dapat diterapkan secara individual ataupun kelompok adalah psikoedukasi. Definisi 

dari istilah psikoedukasi adalah suatu intervensi yang dapat dilakukan pada individu, keluarga, 

dan kelompok yang fokus pada mendidik partisipannya mengenai tantangan signifikan dalam 

hidup, membantu partisipan mengembangkan sumber-sumber dukungan dan dukungan sosial 

dalam menghadapi tantangan tersebut, dan mengembangkan keterampilan coping untuk 

menghadapi tantangan tersebut. Psikoedukasi adalah treatment yang diberikan secara profesional 

mengintegrasikan intervensi psikoterapeutik dan edukasi (Lukens & McFarlane, 2004).   

Individu di usia remaja berada pada fase awal dari komitemen terkait dengan pilihan karier.  

Merujuk pada pernyataan Super et al. (dikutip dalam Bardick et al., 2006), bahwa siswa di 

sekolah menengah pertama perlu memusatkan atensi dan fokus pada career planning. Pada 

remaja, terbagi atas dua tahapan perkembangan terkait dengan perkembangan kariernya. Fase 

pertama yaitu the life stage of growth (usia 4 hingga 13 tahun) yang memiliki pengertian sebagai 

fase awal yang di dalamnya terdapat empat tugas perkembangan karier menuju career planning, 

yang meliputi, (a) meningkatnya minat ataupun ketertarikan dengan masa depan, (b) 

meningkatknya otonomi dan kemandirian serta personal control, (c) mengembangkan motivasi 

intrinsik untuk meraih kesuksesan di sekolah dan dunia kerja, serta (d) menyesuaikan sikap dan 

perilaku serta kebiayaan yang tepat yang diarahkan untuk pemenuhan diri di dalam ranah 

pekerjaaan (Super et al., dikutip dalam Bardick et al., 2006). Fase berikutnya yaitu tahap 

eksplorasi (usia 14 hingga 24 tahun), fokus pada peralihan ke fase kristalisasi, spesifikasi, dan 

implementasi dari pilihan kariernya. Selama fase perkembangan tersebut, konsep diri mengenai 

karier juga berkembang meliputi kemampuan pribadi atau personal seperti minat ataupun 

preferensi perilaku, nilai-nilai pribadi, dan pemaknaan atas pilihan yang ada (Super et al., 1996). 

Konsep remaja mengenai perkembangan konsep diri terkait karier yang nantinya kana 

memformulasi dasar pengambilan keputusan akan karier individu. Pada umumnya remaja akan 

memulai mengeksplorasi pilihan kariernya dengan mencari informasi yang berhubungan dengan 

karier yang disukai (Bregman & Killen; Taviera, Silva, Rodriguez, & Maia, dikutip dalam 

Bardick et al., 2006). 

Jenis pekerjaan yang digeluti seseorang dapat mengungkapkan berbagai hal termasuk di 

antaranya kepribadian, pendapatan, dan kedudukan sosialnya (Andersen & Vandehey, dikutip 

dalam Gregory, 2013). Manusia umumnya memiliki kebebasan untuk mencari dan mengganti 

pekerjaannya. Dewasa ini perubahan karir marak terjadi dibanding beberapa tahun sebelumnya 

(Bialik, dikutip dalam Gregory, 2013). Seiring waktu semakin banyak pilihan karir yang 

ditawarkan. Majalah Forbes (2011) mencantumkan berbagai jenis peluang karir di zaman 

sekarang umumnya berkaitan erat dengan perkembangan teknologi. Kemampuan adaptif 

seseorang dalam bekerja berakar dari globalisasi ekonomi dunia (Friedman, dikutip dalam 

Gregory, 2013). Berkembangnya teknologi informasi juga menciptakan lingkungan yang lebih 

fleksibel sesuai dengan kesempatan yang ada. Panduan karir yang baik di zaman sekarang ini 

adalah yang memperhatikan perubahan ekonomi global yang sangat pesat. 

Integrasi akademik dan sosial adalah dua penentu terpenting keberhasilan dan kesuksesan siswa 

(Braxton & Mundy dikutip dalam Davidson & Beck, 2016). Pengembangan pengetahuan dan 

kesiapan karir siswa umunya berusaha diatasi dengan berbagai cara, termasuk magang, serta 
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lokakarya karier. Sebagian besar sekolah memiliki lembaga atau kantor yang berfokus 

memberikan pelayanan terkait dengan karier, yang memikul sebagian besar tanggung jawab 

pengembangan karier siswa (Vinson, Reardon, & Bertoch, dikutip dalam Davidson & Beck, 

2016), namun demikian hal tersebut belum secara merata terjadi pada tiap sekolah, khususnya 

pada sekolah menengah.  

Selama masa remaja, satu keputusan penting yang terkait dengan karier adalah pilihan belajar di 

tahapan studi selanjutnya hingga ke pendidikan tinggi. Sebelum melakukan pengambilan 

keputusan karier yang melibatkan proses yang kompleks, dan beberapa remaja mungkin 

menghadapi kesulitan, maka guna mencegah mereka dari membuat keputusan karier yang 

kurang tepat atau yang mengarah kepada keputusan yang kurang optimal, maka diperlukan 

perencanaan karier (Gati & Saka, dikutip dalam Germeijs & Verschueren, 2006). Siswa sekolah 

menengah berada dalam fase remaja, yaitu fase transisi perkembangan yang melibatkan 

perubahan fisik, kognitif, emosional. Siswa sekolah menengah pertama termasuk ke dalam masa 

remaja (Ormrod, 2006).  

Berkenaan dengan proses pemilihan keputusan studi, kekurangan dalam cara pilihan studi dibuat 

dapat meningkatkan risiko putus sekolah atau untuk masalah lainnya yang menunjukkan dampak 

yang buruk dari pilihan studi (Blustein, Ellis, & Devenis; Brisbin & Savickas; Gati & Asher; 

Harren; Lacante et al.; Stumpf, Colarelli, & Hartman, dikutip dalam Germeijs & Verschueren, 

2006). Sebelum melakukan pengambilan keputusan atas karier, diperlukan perencanaan karier 

yang matang. Hal tersebut didasari pertimbangan bahwa tugas pengambilan keputusan karier 

mencakup komitmen. Dalam prosesnya, pembuat keputusan akhirnya memilih satu alternatif 

yang tampaknya paling banyak kesesuaian dengan kondisi individu. Setelah suatu pilihan dibuat, 

individu diasumsikan menjadi lebih berkomitmen pada pilihan karier mereka (Harren, dikutip 

dalam Germeijs & Verschueren, 2006). Tingkat komitmen terhadap pilihan karier mengacu pada 

kekuatan kepercayaan dan keterikatan untuk tujuan karier tertentu (Blustein; Ellis, et al., dikutip 

dalam Germeijs & Verschueren, 2006). 

 

2. METODE 

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif eksperimen dengan desain satu 

kelompok. Sampel penelitian adalah siswa-siswa yang menempuh pendidikan di sekolah 

menengah pertama di salah satu sekolah swasta di Jakarta Barat sebanyak 126 orang. Penarikan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik convenience. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner 

yang menggunakan skala 1 sampai 5. Adapun skala yang digunakan adalah Career Construction 

Inventory. Sebelum digunakan butir tersebut melalui proses adaptasi melalui translasi. 

Berikutnya dilakukan uji reliabilitas terhadap instrumen ukur tersebut. Skala disusun berdasarkan 

validitas isi (content validity). Analisis reliabilitas pada skala bersyukur dilakukan dengan 

menghasilkan koefisien Alpha Cronbach (α). Analisis statistik dalam penelitian ini 

menggunakan program Statistical package for Social Science (SPSS) 16.0 for Windows. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut ini akan dijelaskan mengenai data demografis partisipan penelitian berdasarkan jenis 

kelamin. Pada penelitian ini lebih banyak partisipan dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 

64 orang (50,8%). 
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Tabel 1 

Gambaran Partisipan Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki-laki 62 49,2 

2 Perempuan 64 50,8 

 Total 126 100,0 

Berdasarkan usia, partisipan penelitian lebih banyak berusia 14 tahun yaitu sebanyak 55 orang 

(43,7%). 

Tabel 2 

Gambaran Partisipan Berdasarkan Usia 

No Usia (tahun) Jumlah Persentase 

1 13 18 14,3 

2 14 55 43,7 

3 15 41 32,5 

4 16 8 6,3 

5 17 4 3,2 

 Total 126 100,0 

 

Berdasarkan status orangtua dari partisipan penelitian lebih banyak yang kedua orangtuanya 

masih hidup, yaitu 119 orang (94,4%). 

 

Tabel 3 

Gambaran Partisipan Berdasarkan Status Orangtua 

No Status Orangtua Jumlah Persentase 

1 Keduanya masih hidup 119 94,4 

2 Salah satunya sudah meninggal 7 5,6 

 Total 126 100,0 

Berdasarkan hasil analisis, partisipan penelitian menyatakan telah memiliki rencana studi pasca 

sekolah menengah yaitu 121 orang menyatakan telah memiliki rencana studi (96%). 
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Tabel 4 

Gambaran Partisipan Berdasarkan Memiliki Rencana Studi Pasca SMP 

No Rencana Studi Jumlah Persentase 

1 Ya 121 96,0 

2 Tidak 5 4,0 

 Total 126 100,0 

Penelitian ini menggunakan kuesioner self-report yaitu career construction inventory 

(CCI) yang khusus mengenai career planning terdiri dari 18 butir. Berikut hasil pengujian 

reliabilitas awal dan akhir pada pretest dan posttest yang secara ringkas dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 5 

Hasil Uji Reliabilitas Awal dan Akhir saat Pre-test dan Post-test Variabel CP 

 Reliabilitas Awal  Reliabilitas Akhir  Jumlah 

butir 

 Pre-Test Post-Test Pre-Test Post-Test  

Dimensi Crystallizing 0,731 0,731 0,763 0,763 6 

Dimensi Exploring 0,717 0,717 0,709 0,709 3 

Dimensi Deciding 0,766 0,766 0,777 0,777 5 

Dimensi Preparing 0,723 0,723 0,684 0,684 4 

Berikut ini adalah hasil pengujian normalitas data untuk mengetahui lebih lanjut analisis data 

selanjutnya menggunakan nonparametrik karena berdasarkan pengolahan data bahwa data 

tergolong tidak normal. Berikut ini tabel yang menyajikan informasi hasil uji normalitas data. 

Tabel 6 

Hasil Uji Normalitas 

Hasil Uji Normalitas  

Pre-Test Post-Test 

,001 ,200 

Tidak Normal Normal 

 

Setelah pada awalnya terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data, kemudian dilakukan 

pengujian normalitas data yang dilakukan untuk menentukan teknik analisis yang digunakan 

yaitu dengan Uji Wilcoxon untuk sebaran data tidak normal. 
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Hasil Analisis Data Utama  

Tabel 7 

Perbandingan Hasil Analisis Data Utama atas Hasil Uji Pre-Test dan Post-Test 

Z -3,672 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data bahwa terdapat perbedaan skor antara pre-test (Mean= 

2,1730, SD=,83807) dengan skor pada post-test (Mean=2,9147, SD=,81810); Z = --3,672 dan p= 

0,000 < 0,05. Persepsi siswa terkait career planning mengalami perubahan sebelum dan sesudah 

kegiatan psikoedukasi. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa simpulan. Seperti yang terlihat dari hasil 

psikoedukasi ini bahwa skor yang diperoleh dari pengukuran career planning sebelum dan 

setelah pelaksanaan kegiatan intervensi menunjukkan adanya perubahan skor secara signifikan. 

Perubahan dapat dilihat adanya perbedaan rata-rata skor pada pretest jika dibandingkan dengan 

skor post test pada partisipan penelitian. Dengan demikian, psikoedukasi ini efektif 

meningkatkan career planning pada partisipan.  

Selain itu, melalui kegiatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa siswa-siswi yang 

telah memberikan feedback melalui hasil evaluasi self-report yang dianalisis secara statistik, 

menyatakan bahwa siswa-siswi mendapatkan manfaat dari kegiatan psikoedukasi tersebut. Ada 

beragam metode untuk menilai persepsi, masing-masing dengan kekuatan dan keterbatasan dan 

berguna untuk tertentu tujuan. Namun, bahkan saat survei berupa self-report, nampak tidak ada 

variasi dalam persepsi di antara para siswa ditinjau berdasarkan jenis kelaminnya. Namun, pada 

umumnya, abdimas ini dapat menjadi saluran untuk membagikan informasi untuk meningkatkan 

wawasan pengetahuan, khususnya bagi setiap pihak yang memerlukan. 

Saran yang diberikan terkait dengan kegiatan ini yaitu memberikan bantuan terkait perencanaan 

karier siswa di sekolah menengah merupakan bentuk psikoedukasi yang bermanfaat. Melalui 

bantuan penggunaan instrumen SCCI dilakukan assessment ataupun pemeriksaan yang hasilnya 

dapat diketahui respon spesifik dari partisipan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. 

Berdasarkan hasil perhitungan, evaluasi dan analisis terhadap data, partisipan menunjukkan 

respon yang adaptif. Oleh karena itu, ke depannya jika praktisi ataupun para pemerhati di bidang 

pendidikan dan konseling pada remaja dapat menggunakan instrumen ukur SCCI dan 

menggunakan hasilnya sebagai bentuk monitoring dari indikator perilaku siswa terkait dengan 

perencanaan kariernya.  
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ABSTRAK 

Tujuan dan target khusus yang ingin dicapai dari pelatihan ini adalah agar siswa-siswi di SMA Tri Ratna dapat 

memahami dan memanfaatkan neraca lajur untuk menyusun laporan keuangan. Untuk ini, kami, para dosen dari 

Fakultas Ekonomi, memberikan penjelasan dan pelatihan mengenai kegunaan neraca lajur dalam penyusunan 

laporan keuangan. Sebelum pelatihan dimulai, kami melakukan survei terlebih dahulu sejauhmana siswa-siswi 

tersebut telah memperoleh penjelasan mengenai neraca lajur. Berikutnya kami mempersiapkan materi mengenai 

neraca lajur maupun contoh soal beserta latihan yang akan diberikan kepada para siswa-siswi. Setelah selesai 

menjelaskan, kami juga memberikan soal kuis untuk mengetahui sejauhmana pemahaman siswa-siswi atas 

penjelasan yang telah kami berikan. Kegiatan ini kami akhiri dengan membuat modul sebagai luaran, juga 

menyusun laporan akhir maupun laporan keuangan atas kegiatan yang telah kami lakukan dan publikasi di 

Senapenmas maupun poster di Research Week yang diadakan oleh Universitas Tarumanagara. Serangkaian kegiatan 

ini kami rencanakan akan dilakukan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.  

Kata kunci: SMA Tri Ratna, Neraca Lajur, Laporan Keuangan 

 

1. PENDAHULUAN 

Dalam dunia usaha, terdapat berbagai bentuk perusahaan seperti: perusahaan perorangan (bisa 

berupa perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang), persekutuan (firma), dan perseroan terbatas 

(Weygand et al., 2015). Di Indonesia, Biro Pusat Statistik menyatakan bahwa terdapat 

perusahaan baru sebanyak 3.960.000 perusahaan selama 10 tahun terakhir, dimana perusahaan 

baru tersebut bergerak di bidang perdagangan (finance.detik.com, 2017). Salah satu sumber 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2017 adalah sektor perdagangan sebesar 0,59% 

dari total 5,07% (ekonomi.kompas.com, 2017). Berdasarkan sensus ekonomi yang dilakukan 

oleh Biro Pusat Statistik di tahun 2018 terlihat bahwa perusahaan dagang menyerap jumlah 

tenaga kerja sebanyak hampir 24%. Hal ini disebabkan karena perkembangan internet yang 

mendorong pertumbuhan perdagangan menjadi sistem online (Biro Pusat Statistik, 2018). 

Pertumbuhan perusahaan dagang yang pesat pastinya dapat terlihat dari laporan keuangannya. 

Menurut Dewi et al. (2017) laporan keuangan perusahaan terdiri atas lima laporan yang 

diurutkan berdasarkan pembuatannya yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau 

laporan saldo laba, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.  

Weygandt et al. (2015) menjelaskan bahwa perusahaan dapat menggunakan neraca lajur yang 

akan membantu dalam hal penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur atau kertas kerja 

(worksheet) merupakan suatu lembaran berlajur yang dirancang untuk mengikhtisarkan semua 

data akuntansi sehingga memberikan gambaran tentang laba atau rugi perusahaan serta saldo 

aset, utang, dan ekuitas perusahaan. Neraca lajur perusahaan dagang pada umumnya serupa 

dengan neraca lajur perusahaan jasa. Neraca lajur perlu disusun sebelum menyusun laporan 
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keuangan karena mempunyai fungsi sebagai alat bantu untuk mempermudah penyusunan laporan 

keuangan. Neraca lajur bukan merupakan suatu keharusan karena bukan catatan akuntansi yang 

permanen. Menurut Dewi et al. (2017) tujuan pembuatan neraca lajur adalah: 

a. Memudahkan penyusunan laporan keuangan. 

b. Meringkas dan mengelompokkan data dari neraca saldo dan data penyesuaian. 

c. Mempermudah menemukan kesalahan dalam jurnal penyesuaian. 

 

Menurut Dewi et al. (2017) dengan membuat neraca lajur akuntan dapat melihat pengaruh dari 

jurnal penyesuaian tanpa perlu memasukkannya ke dalam catatan akuntansi secara aktual. Hal ini 

menyebabkan bila ada kesalahan maka bisa langsung diperbaiki oleh akuntan. Selain itu, dengan 

neraca lajur maka perusahaan dapat menyusun laporan keuangan interim (bulanan atau kuartalan 

atau semesteran) tanpa perlu membuat jurnal penyesuaian dan jurnal penutup secara formal.  

Berikut adalah contoh dari neraca lajur menurut Weygandt et al. (2019b): 

 

Tabel 1. Neraca Lajur 

Nama akun Neraca saldo Penyesuaian Neraca saldo 

setelah 

penyesuaian 

Laporan laba 

rugi 

Laporan posisi 

keuangan 

 Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit 

Aset  

 

         

Liabilitas  

 

         

Modal 

saham 

          

Saldo laba  

 

         

Dividen  

 

         

Pendapatan  

 

         

Beban  

 

         

 

Biasanya perusahaan akan menggunakan Excel dalam membuat neraca lajur. Menurut Dewi et 

al. (2017) langkah-langkah penyelesaian neraca lajur adalah sebagai berikut: 

a. Masukkan saldo akhir dari buku besar (yang berasal dari jurnal umum) ke dalam kolom 

neraca saldo. Hitung total untuk debit dan kredit, dimana jumlahnya harus sama (balance). 

b. Masukkan jurnal penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian, tanpa terlebih dahulu membuat 

jurnal penyesuaian. Hitung total untuk debit dan kredit, dimana jumlahnya harus sama 

(balance). 

c. Menyiapkan neraca saldo yang disesuaikan. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan 

neraca saldo dengan penyesuaian. Bila saldonya berada di sisi yang sama (debit dan debit 
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atau kredit dan kredit) maka akan dijumlah. Bila saldonya berada di sisi yang berbeda (debit 

dan kredit atau kredit dan debit) maka akan diselisihkan. Hitung total untuk debit dan kredit, 

dimana jumlahnya harus sama (balance). 

d. Selanjutnya dari neraca saldo setelah penyesuaian, akan dipisahkan ke dalam akun laporan 

laba rugi dan laporan posisi keuangan. Untuk akun pendapatan dan beban akan dipindahkan 

ke laporan laba rugi sedangkan akun aset, liabilitas, ekuitas (termasuk saldo laba dan 

dividen) akan dipindahkan ke laporan posisi keuangan. Hitung total untuk debit dan kredit 

baik yang ada di laporan laba rugi maupun di laporan posisi keuangan. 

e. Apabila total kredit > total debit di laporan laba rugi, menunjukkan adanya laba bersih (net 

profit) di periode berjalan. Selisih antara total debit dan kredit akan diletakkan di sisi debit 

di kolom laporan laba rugi. Sebaliknya, bila total kredit < total debit di laporan laba rugi 

terjadi rugi bersih (net loss), yang akan disajikan di sisi kredit di kolom laporan laba rugi. 

Lakukan hal yang sama untuk laporan posisi keuangan. Perbedaannya adalah bila terjadi 

laba, maka saldo laba akan dicatat di sebelah kredit dan sebaliknya bila rugi akan diletakkan 

di sebelah debit. 

 

Di perusahaan dagang terdapat dua sistem pencatatan persediaan yaitu perpetual dan periodik. 

Menurut Dewi et al. (2017) pencatatan transaksi pembelian dan penjualan antara dua sistem 

pencatatan persediaan tidak sama.  Pada sistem pencatatan perpetual, saat barang dagang terjual, 

saat itulah perusahaan mencatat pendapatan serta menghitung dan mencatat harga pokok 

penjualan. Pada sistem pencatatan periodik, saat saat barang dagang terjual, perusahaan hanya 

mencatat pendapatan  sedangkan harga pokok penjualan dihitung dan dicatat pada akhir periode 

akuntansi. Menurut Weygandt et al. (2019a) neraca lajur yang dibuat  apabila perusahaan 

menggunakan sistem pencatatan perpetual adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2. Neraca Lajur dengan Sistem Pencatatan Perpetual 
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Menurut Weygandt et al. (2019a) apabila perusahaan menggunakan sistem pencatatan periodik 

maka kertas kerja yang dibuat adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Neraca Lajur dengan Sistem Pencatatan Periodik 
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Selanjutnya perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian. Menurut Dewi et al. (2017) jurnal 

penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memastikan bahwa 

prinsip pengakuan pendapatan dan pengakuan beban telah dilaksanakan. Menurut Weygandt et 

al. (2019b) jurnal penyesuaian untuk perusahaan dagang pada umumnya sama dengan 

perusahaan jasa, namun perusahaan dagang yang menggunakan sistem pencatatan perpetual 

membutuhkan tambahan satu jurnal penyesuaian untuk mencatat nilai aktual persediaan barang 

dagang karena terkadang terjadi perbedaan antara nilai persediaan barang dagang yang dicatat 

oleh bagian akuntansi dengan persediaan barang dagang yang ada di gudang perusahaan. 

 

Jurnal penyesuaian yang perlu dibuat adalah: 

• Bila persediaan akhir menurut perhitungan fisik lebih rendah dibandingkan dengan catatan: 

Dr. Harga Pokok Penjualan    xx 

      Cr. Persediaan Barang Dagang     xx 

 

• Bila persediaan akhir menurut perhitungan fisik lebih tinggi dibandingkan dengan catatan: 

Dr. Persediaan Barang Dagang   xx 

      Cr. Harga Pokok Penjualan     xx 

 

Jika perusahaan mencatat saldo akhir persediaan barang dagang sebelum penyesuaian sebesar Rp 

12.000.000. Berdasarkan perhitungan fisik, diketahui terdapat nilai persediaan barang dagang 

sebesar Rp 11.900.000. Perbedaan ini mungkin saja disebabkan karena ada kesalahan pencatatan 

atau karena ada yang melakukan pencurian barang dagang. Selisih perbedaan tersebut disebut 

dengan inventory shrinkage atau inventory shortage. Jurnal penyesuaian yang perlu dibuat 

adalah: 

Harga pokok penjualan  100.000  

 Persediaan barang dagang  100.000 

 

Jika perusahaan mencatat saldo akhir persediaan barang dagang sebelum penyesuaian sebesar Rp 

12.000.000. Berdasarkan perhitungan fisik, diketahui terdapat nilai persediaan barang dagang 

sebesar Rp 12.100.000. Perbedaan ini mungkin saja disebabkan karena ada kesalahan pencatatan. 

Jurnal penyesuaian yang perlu dibuat adalah: 

Persediaan barang dagang  100.000  

 Harga pokok penjualan  100.000 

 

Menurut Dewi et al. (2018) jurnal penyesuaian yang telah dibuat akan mempengaruhi neraca 

saldo, sehingga diperoleh neraca saldo setelah penyesuaian. Laporan keuangan disusun 

berdasarkan informasi yang terdapat dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Di dalam neraca 

saldo setelah penyesuaian, terdapat akun aset, liabilitas, ekuitas, dividen, pendapatan, dan beban. 

Kelima kelompok akun ini akan dipisahkan saat disajikan di dalam laporan keuangan. 

Pendapatan dan beban dimasukkan ke laporan laba rugi dan menghasilkan laba bersih atau rugi 

bersih. Ekuitas, dividen, beserta laba bersih atau rugi bersih akan dimasukkan ke laporan 

perubahan ekuitas atau laporan saldo laba untuk menentukan nilai ekuitas akhir. Selanjutnya 

nilai ekuitas akhir akan dimasukkan dalam laporan posisi keuangan bersama dengan nilai 

liabilitas dan aset perusahaan. 
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Menurut Dewi et al. (2018) laporan laba rugi menyajikan informasi yang terkait dengan 

pendapatan dan beban berserta laba bersih atau rugi bersih yang dihasilkan selama periode 

akuntansi tertentu. Laporan perubahan ekuitas atau laporan saldo laba memberikan informasi 

mengenai perubahan ekuitas atau saldo laba yang disebabkan oleh laba bersih atau rugi bersih, 

dividen, dan lainnya selama periode akuntansi tertentu. Laporan posisi keuangan akan 

menyajikan posisi nilai aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada suatu tanggal tertentu. 

Untuk dapat menyusun laporan keuangan secara tepat dan akurat maka perusahaan perlu 

menggunakan tenaga profesional yang memahami bagaimana siklus akuntansi di perusahaan 

dagang. Dengan memahami siklus akuntansi maka kesalahan dapat diminimalisir sehingga 

laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan bebas dari kesalahan. 

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM 

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh mitra, maka kami sebagai dosen Fakultas 

Ekonomi Universitas Tarumanagara, menawarkan solusi berupa pelatihan mengenai manfaat 

neraca lajur dalam penyusunan laporan keuangan. Metode yang digunakan adalah:  

a. Pertama-tama kami menjelaskan terlebih dahulu mengenai teori atau konsep yang terkait 

dengan akuntansi perusahaan dagang di Indonesia. 

b. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai manfaat neraca lajur dalam penyusunan 

laporan keuangan (baik teori maupun perhitungannya dengan memberikan contoh soal). 

c. Kemudian kami memberikan kuis untuk mengetahui sejauhmana pemahaman siswa-siswi 

mengenai manfaat neraca lajur dalam penyusunan laporan keuangan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Target dari pelatihan ini adalah agar para siswa-siswi dapat memahami mengenai manfaat neraca 

lajur dalam penyusunan laporan keuangan. Langkah pertama yang kami lakukan dalam kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat ini adalah kami melakukan survei terlebih dahulu ke SMA Tri 

Ratna untuk mengetahui sejauhmana siswa-siswi tersebut telah memperoleh penjelasan 

mengenai neraca lajur. Setelah mengetahui mereka belum mendapatkan penjelasan mengenai 

neraca lajur dan berdasarkan saran yang diberikan oleh para siswa-siswi di pelatihan pada tahun 

2018, maka kami memutuskan untuk memberikan pelatihan dengan topik manfaat neraca lajur 

dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang. Agar pelatihan berjalan dengan baik, 

kami bertiga melakukan pembagian tugas terlebih dahulu. 

Sebelum memberikan pelatihan, kami mengadakan sosialisasi terlebih dahulu ke SMA Tri Ratna 

pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019. Setelah mengadakan sosialisasi, baru kami melakukan 

pelatihan sebanyak dua kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 dan pada hari Jumat 

tanggal 29 Maret 2019. 

Pada pelatihan pertama hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019, kami menjelaskan terlebih dahulu 

mengenai teori atau konsep yang terkait dengan akuntansi perusahaan dagang di Indonesia. 

Setelah menjelaskan mengenai teori atau konsep yang terkait dengan akuntansi perusahaan 

dagang, kami menjelaskan pentingnya menyusun neraca lajur sebelum menyusun laporan 

keuangan. Memang neraca lajur bukan merupakan suatu keharusan karena neraca lajur bukan 

catatan akuntansi yang permanen namun neraca lajur mempunyai fungsi sebagai alat bantu untuk 

mempermudah penyusunan laporan keuangan. Untuk mempermudah siswa-siswi SMA Tri Ratna 

memahami  pentingnya neraca lajur, maka kami menyiapkan modul mengenai manfaat neraca 

lajur dalam laporan keuangan. Modul ini nantinya akan dibagikan kepada para siswa-siswi SMA 

Tri Ratna. 
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Pada pelatihan kedua hari Jumat tanggal 29 Maret 2019, kami menjelaskan mengenai neraca 

lajur dengan memberikan contoh soal, dimana mereka akan dijelaskan langkah per langkah 

bagaimana menggunakan neraca lajur untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan tanpa 

perlu membuat jurnal penyesuaian.  

Pada pertemuan terakhir yaitu hari Sabtu tanggal 13 April 2019 kami akan memberikan kuis 

untuk mengetahui sejauhmana pemahaman mereka mengenai manfaat neraca lajur dalam laporan 

keuangan. Selesai mengumpulkan hasil kuis, maka akan dilanjutkan dengan pembahasan kuis. 

Hal ini dilakukan dengan harapan apabila ada siswa-siswi yang masih belum mengerti, dengan 

pembahasan kuis ini, mereka dapat lebih memahami bagaimana memanfaatkan neraca lajur 

dalam penyusunan laporan keuangan tanpa perlu membuat jurnal penyesuaian terlebih dahulu. 

Hasil pemeriksaaan terhadap kuis menunjukkan bahwa target pelatihan telah tercapai, yang 

terlihat dari hasil kuis berkisar dari nilai 98-100. Dengan demikian, target dari pelatihan ini telah 

tercapai. Berikut adalah foto saat dan setelah selesainya pelaksanaan pelatihan. Berikut ini 

disajikan foto saat pelatihan di SMA Tri Ratna: 

 

 

Gambar 1. Foto Saat Pelatihan 

 

4. KESIMPULAN 

Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pelatihan ini. Pertama, pelatihan ini  

memberikan pengetahuan kepada para siswa-siswi mengenai manfaat neraca lajur dalam 

penyusunan laporan keuangan. Kedua, pelatihan ini mendukung terpenuhinya tridarma 

pendidikan bagi para dosen pengajar yang salah satunya adalah melakukan pengabdian kepada 

masyarakat. Selain itu, pelatihan ini juga dapat menjadi salah satu sarana promosi untuk menarik 

minat para siswa-siswi melanjutkan pendidikan di Universitas Tarumanagara. Pembekalan 

kepada mitra mengenai manfaat neraca lajur dalam laporan keuangan kami berikan kepada para 

siswa-siswi SMA Tri Ratna sebanyak dua kali. Setelah pelatihan, para siswa diuji 

pemahamannya dengan memberikan kuis. 

Saran untuk pelatihan selanjutnya agar dapat diberikan pelatihan dengan topik yang berbeda, 

terkait dengan akuntansi, seperti: perhitungan PPh pasal 21 dan PPh badan.  
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ABSTRAK 

Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan adalah sebuah lembaga yang memberikan beasiswa kepada para siswa-

siswi dari luar Jakarta untuk melanjutkan studinya di Sekolah Menengah Atas. Setelah mereka menyelesaikan 

studinya, maka para siswa-siswi dapat melanjutkan studinya ke tingkat pendidikan lebih tinggi, yaitu Universitas 

ataupun mereka kembali ke kota mereka masing-masing untuk menerapkan ilmu yang telah mereka dapatkan. 

Setelah dilakukan survei di awal Januari 2019, diketahui bahwa para siswa-siswi yang berada di Lembaga Beasiswa 

Dharma Pembangunan belum memperoleh pengetahuan mengenai perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. 

Pengetahuan ini penting bagi para siswa-siswi sebagai bekal bagi masa depan mereka karena pajak yang dibayarkan 

oleh masyarakat yang digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan. Untuk menambah wawasan para 

siswa, maka kami memberikan pelatihan perhitungan PPh OP. Pelatihan dimulai dengan menjelaskan teori 

mengenai pajak penghasilan orang pribadi terlebih dahulu sebanyak 2 kali. Pada pertemuan ketiga, kami 

memberikan kuis untuk mengetahui apakah para siswa-siswi telah memahami cara untuk menghitung pajak 

penghasilan orang pribadi. Hasil dari kuis menunjukkan bahwa para siswa-siswi yang berada di Lembaga Beasiswa 

Dharma Pembangunan telah memahami cara untuk menghitung pajak penghasilan orang pribadi. Hasil ini 

menunjukkan bahwa tujuan dari pelatihan ini telah tercapai, yaitu wawasan mereka telah bertambah. Berdasarkan 

kuesioner yang kami sebarkan, mereka menginginkan agar dapat diberikan pelatihan dengan topik yang berbeda di 

kemudian hari. 

Kata kunci: Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan, Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 

 

1. PENDAHULUAN 

Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak ada 2, yaitu fungsi budgetair 

(sumber keuangan negara) dan fungsi regulerend (pengatur). Berdasarkan fungsi 

budgetair, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Bila berdasarkan fungsi regulerend, pajak 

dianggap sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang 

social dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Resmi, 

2014). 

Jenis-jenis pajak yang dikenakan kepada wajib pajak di Indonesia yaitu: pajak penghasilan 

(PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), serta 

pajak bumi dan bangunan (PBB). Selain itu juga terdapat pajak kendaraan bermotor, pajak 
restoran, pajak reklame, pajak hiburan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), 

bea materai, dan sebagainya (Waluyo, 2011). Sekarang ini Indonesia sedang menggalakkan 

pajak, sebagai sumber penerimaan terbesar. Hal ini terlihat dari pertumbuhan tahunan Pajak 
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Penghasilan (PPh) 21 tercatat sebagai yang tertinggi dalam lima tahun belakangan, pada triwulan 

I tahun 2018. Terlihat adanya kenaikan 15,54% dibandingkan dengan periode yang sama pada 

tahun lalu (detik.finance.com, 2018). Dalam perpajakan, terdapat banyak Pajak penghasilan, 

seperti: Pajak Penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25 dan sebagainya. Oleh 

karena setiap Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri umumnya memiliki pekerjaan dan 

memperoleh penghasilan, maka dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, difokuskan pada 

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pasal 21 yang mengacu pada Peraturan Menteri 

Keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-

16/PJ/2016. 

Wajib Pajak, menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1, adalah orang pribadi atau 

badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Setiap Wajib Pajak akan menerima Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana dalam 

administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak 

dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Menurut Resmi (2014) Setiap Wajib 

Pajak hanya akan diberikan satu NPWP dan NPWP tersebut berfungsi sebagai tanda pengenal 

diri atau identitas Wajib Pajak dan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam 

pengawasan administrasi perpajakan. Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk 

mendapatkan NPWP akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

udnangan perpajakan. 

Semua Wajib Pajak yang memiliki NPWP harus menghitung sendiri besarnya pajak terhutang. 

Hal ini dikarenakan Indonesia menganut sistem pemungutan pajak: self-assessment system. 

Dalam sistem ini, Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-

undang perpajakan yang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan 

arti pentingnya membayar pajak. Apabila Wajib Pajak salah dalam menghitung pajak dan 

menyebabkan kerugian bagi negara, maka Wajib Pajak yang bersangkutan akan dikenakan 

sanksi administrasi dan atau sanksi pidana (Resmi, 2014). Oleh karena itu, kemampuan Wajib 

Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan kepada negara, guna membiayai 

pengeluaran negara, sangatlah penting. 

Setelah menghitung berapa besarnya pajak kurang bayar, maka wajib pajak harus menyetorkan 

pajak tersebut ke negara sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan atau dilaporkan dan 

paling telat harus melaporkan SPT adalah 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Bila telat 

melaporkan maka akan dikenakan sanksi. 

Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan adalah lembaga yang didirikan untuk memberikan 

beasiswa kepada anak-anak yang berasal dari luar Jakarta untuk melanjutkan pendidikan SMA di 

Jakarta. Setelah mereka menyelesaikan SMA-nya diharapkan mereka akan kembali ke kampung 

halamannya untuk membangun dan mengabdi di sana.  

Setelah melakukan kunjungan ke Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan, diketahui bahwa 

anak-anak belum memahami cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 Wajib Pajak Orang 

Pribadi tahun 2018 yang akan dilaporkan di bulan Maret 2019. Perhitungan pajak penghasilan 

pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi perlu dimengerti oleh para siwa karena mereka yang akan 

menjadi calon wajib pajak di kemudian hari serta sistem perhitungan pajak di Indonesia adalah 

self-assessment, dimana wajib pajak harus menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya 

sendiri ke pemerintah. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka perhitungan pajak penghasilan 

pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi perlu dipahami secara mendalam. Tujuan dari diberikannya 

pelatihan ini adalah untuk menambah wawasan para siswa siswi mengenai perhitungan PPh OP. 
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2. METODE PELAKSANAAN PKM  

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini kami lakukan pertama kali dengan melakukan 

survei terlebih dahulu untuk mengetahui apakah para siswa siswi yang ada di Lembaga Beasiswa 

Dharma Pembangunan telah memahami bagaimana caranya menghitung PPh Pasal 21 untuk 

Wajib Pajak Orang Pribadi. Survei dilakukan pada tanggal 26 Januari 2019 dengan bertemu Ibu 

San San. Dari pembicaraan kami ternyata para siswa siswi belum memperoleh pengetahuan 

mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini 

menyebabkan kami memutuskan untuk memberikan pelatihan bagi para siswa siswi agar mereka 

dapat menghitung pajak penghasilan pasal 21 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.  

Oleh karena topik sudah ditentukan maka selanjutnya kami melakukan koordinasi dengan pihak 

Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan untuk menyesuaikan waktu pelatihan karena 

mengingat para siswa siswi masih melakukan kegiatan belajar di sekolah. Sebelum kegiatan 

pelatihan dimulai, kami menyusun materi pelatihan yang akan diberikan kepada para siswa siswi 

di Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan dengan mengacu pada buku-buku perpajakan dan 

Undang-Undang perpajakan yang masih berlaku untuk tahun pajak 2018. Materi kami ringkas 

sedemikian rupa untuk memudahkan para siswa siswi dalam mempelajari materi tersebut. Kami 

juga memberikan contoh soal beserta jawabannya dan latihan yang akan kami berikan di 

pertemuan terakhir. 

Selain materi, kami juga menyiapkan souvenir berupa map, notes dan pen. Juga menyiapkan 

daftar hadir maupun memperbanyak materi yang akan dibagikan kepada para siswa siswi. 

Beberapa hari sebelum setiap pelatihan kami mulai, kami memesan konsumsi bagi para siswa 

siswi. 

Pelatihan kami lakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 20 dan 27 April 2019. Untuk 

mengetahui apakah materi pelatihan telah dipahami oleh para siswa siswi, maka pada pertemuan 

ketiga tanggal 4 Mei 2019 kami memberikan kuis untuk dikerjakan secara mandiri. Selama 

pelatihan ini kami juga dibantu oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi, yaitu: 

Mario Gho Danny.   

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada hari pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, tanggal 20 April 2019 kami 

datang ke Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan di Jalan Kerajinan Dalam No. 16. Setelah 

para siswa siswi telah siap untuk mengikuti pelatihan, maka kami membagikan materi kepada 

mereka. Selanjutnya kami menerangkan materi perhitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi 

Wajib Pajak Orang Pribadi. Penjelasan ini dilakukan dua arah dimana selain penjelasan dari 

kami, para siswa siswi juga menanyakan mengenai hal-hal yang belum mereka mengerti. Setelah 

kami yakin mereka memahami teori perpajakan maka pelatihan pada hari tersebut kami akhiri 

dengan membagikan konsumsi kepada para siswa siswi. 

Pada saat pelatihan kedua tanggal 27 April 2019, kami membahas soal-soal terkait dengan 

perhitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menerapkan 

materi yang telah mereka terima di pelatihan sebelumnya. Para siswa siswi sangat antusias untuk 

mengikuti pembahasan soal latihan. Setelah mereka memahami bagaimana menghitung pajak 

penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang 

berlaku, maka kami akhiri pelatihan dengan mengingatkan kepada mereka untuk mempelajari 

kembali materi yang telah dibahas agar mereka tidak lupa. Kami juga membagikan konsumsi 

selama pelatihan berlangsung kepada para siswa siswi. 

Saat pelatihan ketiga pada tanggal 4 Mei 2019, kami kembali berkunjung ke Lembaga Beasiswa 

Dharma Pembangunan. Kali ini kami memberikan soal kuis untuk dikerjakan para siswa siswi 
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secara mandiri selama kurang lebih 30 menit. Saat pengerjaan kuis, kadang mereka menanyakan 

kembali hal-hal yang belum mereka kuasai. Setelah waktu pengerjaan selesai, maka kuis kami 

kumpulkan dan dibahas bersama serta membagikan snack. Dari hasil kuis yang telah 

dikumpulkan terlihat bahwa para siswa siswi telah memahami cara perhitungan pajak 

penghasilan pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Setelah pembahasan, selanjutnya kami 

membagikan kuesioner kepada mereka untuk memperoleh kesan atas pelatihan yang kami 

berikan dan saran mereka untuk pelatihan selanjutnya maupun untuk memperbaiki apa yang 

kurang dari kami selaku pelatih. Kami mengakhiri pelatihan pada hari tersebut dengan berfoto 

bersama dengan para siswa siswi maupun Ibu San San selaku salah satu pengurus di Lembaga 

Beasiswa Dharma Pembangunan. Setelah acara foto bersama, kami membagikan souvenir dan 

konsumsi kepada para siswa siswi. 

Hasil kuesioner yang diisi menunjukkan bahwa para siswa siswi sangat mennghargai pelatihan 

yang kami berikan dan mereka memahami materi yang diberikan. Mereka berharap agar soal 

latihan yang diberikan dapat lebih banyak. Mereka juga bersedia untuk menerima pelatihan 

kembali di masa mendatang. Berikut diberikan beberapa foto kegiatan PKM yang sedang 

berlangsung di Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan: 

 

 
Gambar 1 Pelatihan sedang berlangsung 

 

 
Gambar 2 Siswa/i sedang mengerjakan kuis 
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Gambar 3 Foto bersama dengan siswa/i dan pengurus Lembaga Beasiswa Dharma 

Pembangunan 

 

4. KESIMPULAN 

Hasil yang berhasil dicapai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah para siswa 

siswa di Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan telah bertambah wawasannya mengenai teori 

PPh OP. Sekaligus mereka juga dapat menghitung PPh yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak 

Orang Pribadi kepada Negara, yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat 

Berdasarkan survey yang telah dilakukan pada tanggal 26 Januari 2019 diperoleh informasi 

bahwa para siswa/i di Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan belum pernah mendapatkan 

materi mengenai perhitungan PPh OP di sekolah. Oleh karena itu kami mengadakan pelatihan 

mengenai materi tersebut sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 20 dan 27 April 2019. 

Selanjutnya, untuk mengetahui sejauh mana para siswa/i telah memahami materi yang kami 

berikan, maka pada tanggal 4 Mei 2019 kami memberikan kuis terkait materi yang telah kami 

berikan. Setelah kami menilai hasil kuis maka dapat disimpulkan bahwa hampir semua siswa/i 

sudah bisa memahami mengenai materi yang diberikan. 

Di akhir pelatihan kami memberikan kuesioner untuk diisi oleh para siswa/i untuk mengetahui 

kesan mereka terhadap pelatihan yang telah diberikan dan topik apa yang mereka inginkan jika 

kami melakukan pelatihan kembali di Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan. 
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ABSTRAK 

Tujuan dan target khusus yang akan dicapai dari pembekalan kepada mitra ini adalah supaya siswa/i yang ada di 

Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan dapat memahami mengenai aktiva tetap. Untuk itu, kami para dosen dari 

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara akan memberikan pembekalan mengenai aktiva tetap berkaitan dengan 

perolehan, penyusutan, penjualan serta  penyajiannya di laporan keuangan perusahaan. Kami melakukan survei 

terlebih dahulu sebelum pembekalan diberikan dengan tujuan agar dapat memperoleh informasi apakah para siswa/i 

tersebut telah mengetahui tentang aktiva tetap. Untuk tahap selanjutnya kami akan menyiapkan materi mengenai  

aktiva tetap  teori,  contoh soal dan latihan yang akan diberikan kepada siswa/i. Setelah selesai menjelaskan, kami 

akan memberikan kuis untuk mengetahui sampai sejauhmana para siswa/i dapat memahami pembekalan yang telah 

kami berikan. Kegiatan ini akan kami akhiri dengan membuat modul dan publikasi sebagai luaran, dan juga 

menyusun laporan akhir dan laporan keuangan atas kegiatan yang telah kami lakukan. Pelaksanaan kegiatan ini 

kami rencanakan akan dilakukan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019. 

Kata kunci: Aktiva Tetap, Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan, PKM 

 

1. PENDAHULUAN 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018) aktiva tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk 

digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak 

lain, atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu 

periode.  Menurut Dewi et al. (2017)  aktiva tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam 

kegiatan operasi suatu perusahaan, bernilai material, dan tidak dimaksudkan untuk dijual kepada 

pelanggan.  Contoh dari aktiva tetap adalah tanah, bangunan, dan peralatan. Harga perolehan 

aktiva tetap dicatat sebesar seluruh biaya yang dikeluarkan termasuk harga perolehannya serta 

biaya pembuatannya hingga aktiva tetap tersebut siap digunakan. 

Kieso et al. (2018) menjelaskan tiga karakteristik dari aktiva tetap yaitu diperoleh untuk 

digunakan dalam operasi perusahaan bukan untuk dijual, digunakan untuk jangka panjang dan 

biasanya disusutkan serta memiliki substansi fisik.  Aktiva tetap selain tanah disusutkan karena 

manfaatnya bagi perusahaan serta kemampuan untuk menghasilkan pendapatan akan menurun. 

Menurut Kieso et al. (2018) penyusutan merupakan suatu proses pengalokasian harga perolehan 

aktiva tetap menjadi beban sepanjang umur aktiva dengan cara yang rasional dan sistematis. 

Beban ini disebut dengan beban penyusutan (Depreciation Expense). Beban penyusutan ini akan 

diakumulasikan dalam perkiraan akumulasi penyusutan (Accumulated Depreciation). 

Pengeluaran selama masa manfaat aktiva tetap menurut Dewi et al (2017) dibedakan menjadi 
dua yaitu pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal. Pengeluaran pendapatan merupakan 

pengeluaran dalam rangka untuk pemeliharaan efisiensi operasi serta pemeliharaan umur 
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manfaat aktiva tetap. Pengeluaran pendapatan adalah perbaikan biasa yang sifatnya rutin dan 

berulang.  

Pengeluaran modal merupakan pengeluaran dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi operasi, 

meningkatkan kapasitas produksi atau memperpanjang umur manfaat aktiva tetap. Umumnya 

nilainya cukup besar (material) serta timbulnya tidak terfrekuensi (tiba-tiba). 

Menurut Dewi et al. (2017) aktiva tetap dapat dilepas melalui tiga cara yaitu: penjualan, 

pertukaran, dan pembuangan/penghapusan. Pada saat terjadi pelepasan aktiva tetap, harus 

dihitung penyusutan terakhir sebelum tanggal pelepasan dengan tujuan untuk menentukan nilai 

buku aktiva tetap saat pelepasan. Nilai buku ini akan digunakan untuk menghitung laba/rugi 

yang terjadi pada saat terjadi pelepasan aktiva tetap.   

Laba dari penjualan aktiva tetap diperoleh jika kas yang diterima lebih besar daripada nilai buku 

aktiva tetap yang diserahkan. Sebaliknya, jika kas yang diterima lebih kecil daripada nilai buku 

aktiva tetap yang diserahkan maka akan timbul kerugian. 

Laba dari pertukaran aktiva tetap didapat jika nilai wajar dari aktiva tetap lama lebih besar 

daripada nilai bukunya. Sebaliknya, jika nilai wajar dari aktiva tetap lama lebih kecil daripada 

nilai buku aktiva tetap lama tersebut maka akan menimbulkan kerugian. 

Jika suatu aktiva tetap dibuang maka jika nilai penggantian dari pihak asuransi lebih besar 

daripada nilai buku aktiva tetap yang dibuang hal ini menimbulkan laba dari penghapusan 

(pembuangan). Sebaliknya, jika nilai ganti rugi dari pihak asuransi lebih kecil daripada nilai 

buku aktiva tetap yang dibuang maka hal ini akam menimbulkan kerugian dari penghapusan 

(pembuangan). 

Sebagian besar perusahaan memiliki aktiva berupa aktiva tetap seperti tanah, bangunan, dan 

peralatan. Aktiva tetap memiliki peran penting yaitu untuk membantu kegiatan operasi 

perusahaan.Pada umumnya nilai aktiva tetap sangat material bila dibandingkan dengan nilai 

aktiva lainnya.Jika terjadi kesalahan dalam pencatatan aktiva tetap perusahaan maka hal ini akan 

mengakibatkan salah saji dalam pelaporan  keuangan perusahaan dan dapat mengakibatkan 

pihak-pihak yang berkepentingan salah dalam mengambil keputusan. Para siswa Lembaga 

Beasiswa Dharma Pembangunan nantinya akan bekerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang 

yang lebih tinggi. Pembekalan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mereka mengenai 

akuntansi khususnya tentang aktiva tetap. 

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM 

Sebagian besar perusahaan memiliki aktiva berupa aktiva tetap seperti tanah, bangunan, dan 

peralatan. Aktiva tetap memiliki peran penting dalam kegiatan operasi perusahaan. Para siswa/i 

perlu untuk mengetahui dan memahami bagaimana penyajian aktiva tetap di laporan keuangan 

perusahaan. Untuk dapat menjelaskan kepada mereka mengenai aktiva tetap dan bagaimana 

penyajiannya di laporan keuangan perusahaan diperlukan  pengajar yang kompeten  yang 

menguasai dan telah memiliki pengalaman mengajar terutama mengenai aktiva tetap. 

Didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh mitra, maka kami, dosen Fakultas Ekonomi 

Universitas Tarumanagara menawarkan solusi berupa memberikan pengetahuan teori dan contoh 

soal mengenai bagaimana penyajian aktiva tetap di laporan posisi keuangan perusahaan. 

Kami berharap dapat membagikan ilmu yang kami miliki kepada para siswa/i yang ada di 

Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan. Diharapkan agar ilmu yang telah mereka peroleh 

tersebut kelak dapat membantu dalam lingkungan pekerjaan maupun seandainya ada dari antara 

mereka yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. 

Kegiatan PKM di Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan kami laksanakan dengan pertama 

kali melakukan survey pada tanggal 19 Januari 2019. Disini kami bertemu dengan pengurus di 
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sana yaitu Ibu Sansan. Kedatangan kami adalah untuk mengetahui apakah para siswa disini 

sudah pernah mendapatkan materi mengenai aktiva tetap. Ternyata para siswa sama sekali belum 

pernah mendapatkan  materi tentang aktiva tetap di sekolah mereka. Sehingga disepakati bahwa 

yang akan kami berikan di Lembaga Beasiswa Dhrma Pembangunan adalah materi dengan topik 

mengenai aktiva tetap. 

Setelah topik pelatihan ditentukan, selanjutnya kami menanyakan waktu pelatihan karena selain 

bersekolah, para siswa juga memiliki kegiatan-kegiatan lain. Akhirnya disepakati bahwa 

pelatihan akan dilaksanakan sebanyak tiga kali yaitu dua kali pemberian materi yaitu pada 

tanggal 30 Maret dan 6 April 2019 serta satu kali pemberian kuis yaitu pada tanggal 14 April 

2019. Kuis ini kami berikan untuk mengetahui apakah materi yang nantinya akan kami berikan 

dapat dipahami dengan baik oleh para siswa. 

Sebelum kami melakukan pelatihan di Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan terlebih 

dahulu kami menyiapkan materi yang akan kami gunakan sebagai bahan pelatihan. Materi ini 

berisikan teori-teori mengenai aktiva tetap, contoh-contoh  soal beserta jawaban dan juga soal 

kuis yang nantinya akan dikerjakan oleh para siswa. Materi ini kami susun berdasrkan buku 

acuan yang kami gunakan. Selain materi kami juga menyiapkan souvenir yang akan kami 

bagikan kepada para peserta pelatihan.Di samping itu kami juga memesan  makan siang yang 

akan kami bagikan kepada para peserta selama pelatihan berlangsung. 

Pada saat pelatihan hari pertama yaitu pada tanggal 30 Maret 2019, kami menjelaskan kepada 

para siswa tentang teori-teori mengenai aktiva tetap dimulai dari pengertian aktiva tetap, 

penyusutan aktiva tetap, pelepasan aktiva tetap sampai dengan penyajiannya di laporan 

keuangan.Para siswa kami berikan kesempatan untuk bertanya jika ada materi yang belum 

mereka pahami. Setelah selesai melakukan pelatihan, kami membagikan makan siang kepada 

para peserta pelatihan. 

Saat pelatihan hari kedua yaitu pada tanggal 6 April 2019, kami menjelaskan mengenai jurnal-

jurnal yang harus dibuat terkait dengan aktiva tetap besera cara perhitungannya. Jurnal yang 

kami ajarkan adalah jurnal dari sejak perolehan aktiva tetap, penyusutan dan pelepasan aktiva 

tetap. Kami juga menjelaskan contoh-contoh soal yang ada di materi. Disini para siswa juga 

diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang belum mereka pahami. Setelah 

pelatihan kami memberikan makan siang kepada para peserta pelatihan. 

Di hari pelatihan terakhir yaitu pada tanggal 14 April 2019 kami memberikan kuis kepada para 

siswa. Tujuan kami memberikan kuis ini adalah untuk mengetahui sejauh mana para siswa dapat 

memahami materi yang telah kami berikan dalam dua kali pertemuan. 

Setelah menyelesaikan kuis, para siswa kami minta  mengisi kuesioner untuk mengetahui 

bagaimana kesan mereka terhadap pelatihan. Selain itu kami juga meminta mereka untuk 

memberikan saran untuk pelatihan selanjutnya. 

Kegiatan PKM ini kami tutup dengan foto bersama dengan para siswa dan pengurus Lembaga 

Beasiswa Dharma Pembangunan. Setelah itu kami mebagikan souvenir dan makan siang. Di 

bawah ini merupakan foto-foto pada saat dilaksanakannya pelatihan di Lembaga Beasiswa 

Dharma Pembangunan: 

Di bawah ini merupakan foto-foto bersama dengan para siswa pada saat kami melakukan 

pelatihan di Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Target dari pembekalan ini adalah agar para siswa yang mengikuti pelatihan dapat menambah 

pengetahuannya mengenai aktiva tetap. Untuk mengetahui apakah target telah tercapai, maka 

kami memberikan kuis kepada para siswa. Sebelum diberikan kuis, pada pertemuan sebelumnya 

kami memberikan pelatihan kepada para siswa  dalam bentuk menjelaskan teori serta 

memberikan contoh soal terkait dengan aktiva tetap. Dalam pelatihan ini siswa diberikan 

kesempatan untuk bertanya bila ada hal-hal yang kurang dimengerti. Di kesempatan ini para 

siswa aktif bertanya hal-hal yang belum mereka mengerti. 

Pada pertemuan selanjutnya kami memberikan soal mengenai perhitungan yang berkaitan 

dengan aktiva tetap contohnya seperti menghitung beban penyusutan dan menghitung laba/ rugi 

pelepasan aktiva tetap. Saat diberikan kuis, para siswa  diberikan waktu untuk mengerjakan soal 

yang diberikan  tersebut. Setelah  selesai para siswa diminta untuk mengumpulkan  jawaban kuis 
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mereka untuk selanjutnya diperiksa dan dinilai. Setelah semua jawaban kuis terkumpul,maka 

soal kuis tersebut dibahas bersama-sama dengan para siswa agar para siswa mengetahui jawaban 

yang benar. Hasil pemeriksaaan terhadap kuis menunjukkan bahwa target pelatihan telah 

tercapai karena dari semua lembar jawaban yang dikumpulkan dapat dilihat bahwa jawaban 

mereka semua benar. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pelatihan ini. Pertama, pelatihan ini  

memberikan pengetahuan mengenai aktiva tetap kepada para siswa. Kedua, pelatihan ini 

mendukung terpenuhinya tridarma pendidikan bagi para dosen pengajar yang salah satunya 

adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Pelatihan akuntansi perusahaan dagang kami 

berikan kepada para siswa Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan sebanyak 2 kali yaitu pada 

tanggal 30 Maret dan 6 April 2019. Kuis diberikan pada tanggal 14 April 2019.  

Saran untuk pelatihan selanjutnya agar dapat diberikan pelatihan dengan topik yang berbeda.  

 

Ucapan Terima Kasih 

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya 

kegiatan pelatihan yang kami lakukan, yaitu: Rektor Universitas Tarumanagara, Direktur 

Penelitian dan PKM Universitas Tarumanagara, Dekan dan segenap pimpinan Fakultas Ekonomi 

Universitas Tarumanagara, Lembaga Beasiswa Dharma Pembangunan, serta semua pihak yang 

tidak dapat kami sebutkan satu per satu. 
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ABSTRAK 

Masyarakat saat ini khususnya kaum muda mempunyai banyak pilihan karir yang akan ditekuni di masa depan.  Hal 

ini dapat dilihat makin menjamurnya program studi serta konsentrasi yang ditawarkan oleh berbagai perguruan 

tinggi dengan keunggulan dan kekhasan masing-masing.  Namun sering kali dilihat menentukan karir siswa tidaklah 

semudah yang diperkirakan sebagian besar orangtua.  Berbagai kendala yang muncul adalah masalah minat, bakat, 

masa depan, faktor keinginan orang tua, dan juga faktor finansial.  Secara umum seorang siswa dapat memilih karir 

menjadi seorang profesional, wirausaha atau menjadi karyawan.  Program ini memberikan dasar kepada orang tua 

bahwa pilihan karir sangatlah penting dan membutuhkan sebuah pengambilan keputusan sejak Sekolah Menengah 

Atas (SMA) untuk menentukan masa depan mereka.  Dari hasil evaluasi setelah pelaksanaan program ini, mitra 

tujuan mengharapkan adanya kelanjutan untuk program di kewirausahaan di masa yang akan datang sehingga 

terbentuk suatu kesinambungan yang berguna bagi generasi muda yang kreatif dan inovatif. 

Kata kunci: kewirausahaan , karier , bisnis  

 

1. PENDAHULUAN 

Masa depan karir seorang anak merupakan sesuatu yang tidak pasti.  Aisah dan kawan – kawan 

(2018) menyebutkan bahwa pengawasan internal sekolah dan dukungan keluarga berhubungan 

kuat dengan perencanaan karir siswa.  Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ayuni (2015) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan orangtua dan keadaan ekonomi 

keluarga mempengaruhi kematangan karir siswa. 

Perencanaan karir yang baik dapat memitigasi risiko dari ketidakpastian di masa depan.  

Dukungan yang tepat dari orangtua sebagaimana dinyatakan oleh Herin dan Sawitri (2017) 

terbukti mampu mematangkan karir siswa dengan lebih baik.  Tidak berhenti disini saja, 

pengembangan buku panduan karir siswa juga terbukti membantu perencanaan karir siswa 

seperti yang diterangkan oleh Yulya Sari (2017) dalam penelitiannya. 

Hal ini disebabkan karena masyarakat saat ini khususnya para siswa mempunyai banyak pilihan 

dalam menentukan karir untuk masa depan.  Bagaimana tidak, jurusan IPA di tingkat SMA dapat 

mengambil semua program studi IPS dan jurusan IPS di tingkat SMA hampir dapat mengambil 

semua program studi di IPA.  Hal ini juga yang menyebabkan kekurangan dasar pengetahuan.  

Apalagi perbedaan pendidikan yang mereka tempuh dengan pengalaman orang tua saat mereka 

menempuh pendidikan membuat aspek keraguan semakin besar. 

Perencanaan karir merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh individu. Karena tentunya karir 

yang baik merupakan keinginan bagi setiap individu untuk meraih hidup yang lebih baik di 

kemudian hari.  Karir tidak semata mata urusan organisasi saja misalnya tempat kerja, tetapi juga 
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harus menjadi perhatian bagi semua pihak. Sebelum membahas soal karir penting untuk 

diperhatikan oleh individu.  

Menurut Hanggraeni (2012) ada beberapa istilah-istilah yang berkaitan dengan karir yang perlu 

diketahui : Karir (career), yaitu semua pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang selama masa 

hidupnya ; Career Path, yaitu pola-pola sekuensi atau jalur yang ditempuh oleh seseortang dalam 

karir mereka ; Career Goals, yaitu posisi pekerjaan di masa depan yang ingin diraih oleh 

individu ; Career Palnning, yaitu sebuah proses ketika seseorang memilih career goal-nya dan 

jalur (career path) yang akan dipilih untuk memcapai posisi tersebut ; Career Development, 

yaitu pengembangan diri individu yang bertujuan untuk mencapai career goal sesuai dengan 

perencanaan karir yang telah dibuat ; Dual Career Path, yaitu sejenis karir yang ditempuh 

seseorang yang menyertakan dua jalur karir. Artinya apabila seseorang telah mencapai posisi 

karir tertinggi dalam satu jalur, maka ia bisa berpindah ke posisi yang lebih tinggi ke jalur karir 

yang lain ; Career Plateau, yaitu suatu keadaan ketika seseorang sudah mencapai posisi karir 

yang tidak mungkin lagi berkembang atau stagnan. 

Berbagai pilihan karir yang ada tentunya harus sejalan dengan bakat dan minat dari para siswa 

itu sendiri yang tidak lepas dari dukungan dan motivasi orang tuanya.  Seperti piliha untuk 

berkarir menjadi seorang wirausaha, di mana menurut Timmons dan Spinelli (2009) dalam 

Franky, dkk (2018) menggambarkan bahwa evolusi kewirausahaan telah mengubah dunia selama 

40 tahun teakhir dalam bentuk empat transformasi entrepreneurial.  Di mana hal ini 

mempengaruhi bagaimana masyarakat dunia menjalani kehidupan sehari-hari dalam bekerja, 

maupun belajar dan menikmati waktu luang mereka.   

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, perencanaan karir merupakan suatu hal yang perlu 

diperhatikan oleh individu. Hal ini karena perencanaan karir ikut menetukan keberlangsungan 

perusahaan. Apabila tidak dikelola dengan baik, maka akibatnya bagi individu bias signifikan. 

Ada beberapa manfaat yang bias diperoleh individu apabila proses perencanaan karir bias 

dikelolah dengan baik , diantaranya dapat menyelaraskan strategi (personality goal), membantu 

proses pengembangan diri, serta membangun motivasi diri. 

Sekolah Tarsisius 1 yang berada di Jl. KH. Hasyim Ashari No.27, RT.7/RW.7, Petojo Utara, 

Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10130 (untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini) memiliki jumlah siswa yang cukup banyak dan memiliki 

sejumlah potensi atau peluang untuk mereka berkarir di masa depannya nanti.  Berbagai pilihan 

cita-cita yang mungkin masih mengambang dan belum terpikirkan belum pasti, masih menjadi 

kendala bagi mereka untuk menentukan pilihan hidup mereka di masa depan nanti. Di sinilah 

peran penting orang tua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bagi buah hati mereka dalam 

menentukan karir mereka nanti. 

Penting hal ini untuk segera ditangani agar para orang tua juga dibekali ilmu dan wawasan yang 

lebih mendalam tentang garis besar sebuah perencanaan karir untuk menjawab pertanyaan bagu 

buah hati mereka, baik menjadi seorang profesional,wirausaha, dsb. Karena tingkat pendidikan 

yang mereka tempuh saat SMA sekarang, mungkin masih belum begitu menjawab permasalahan 

akan perencanaan karir mereka sendiri di kemudian hari, terlebih bagi para siswa kelas XII SMA 

yang sudah tinggal menghitung waktu untuk menentukan jalannya perencanaan karir mereka di 

masa depan sudah sangat dibutuhkan penanganan yang cepat, jangan sampai mereka salah 

melangkah atau terlambat untuk melangkah.  Dengan kondisi yang ada saat ini di SMA 

Tarsisius, banyak para siswa yang berpotensi seorang wirausaha, pekerja professional, dan ini 

yang menjadi kunci utama dari kegiatan ini untuk membantu mereka guna menggapai cita-

citanya tersebut. 

Siswa SMA Tarsisius memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi seorang wirausaha atau 

pun menjadi seorag professional di kemudian hari, mengingat sekolah Tarsisius juga salah satu 
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sekolah yang cukup tekemuka di Jakarta Barat. Dengan nilai strategis dari lokasi sekolahnya, 

yang juga berada di pusat kota yang tidak terlalu jauh dengan kantor-kantor professional atau 

pun universitas unggulan di Jakarta dengan suasana iklim tersebut merupakan suatu opportunity 

bagi para orang tua mereka untuk membantu para anak-anaknya dalam mengarahkan mereka 

untuk menggapai potensi terbaik dari diri mereka dan menjadi seorang yang sukses yang dapat 

meningkatkan perekonomian Indonesia.   

Ada beberapa peran yang dapat dilakukan oleh sekolah dalam proses perencanaan karir bagi para 

siswa, diantaranya : menyediakan anggaran bagi para siswa untuk proses pengembangan siswa 

agar para siswa memiliki keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan ketika lulus, menyediakan 

pusat pelayanan karir yang bias diakses oleh para siswa untuk berkonsultasi mengenai 

pengembangan karir mereka, membangun corporate school atau program yang memungkinkan 

pekerja menjalani proses pemgembangan guna meningkatkan keahlian dan kemampuan mereka, 

dan menyediakan career coach yang berperan sebagai konselor bagi para siswa guna membantu 

mereka merencanakan karirnya. 

Fenomena-fenomena ini mereplikasikan bahwa para remaja yang sekolah, khususnya anak SMA 

harus sejak dini mengetahui pilihan karier yang ada dan mereka dapat memilih program studi 

lanjut yang sesuai dengan pengembangan karier mereka di masa yang akan datang.  Tentu saja 

ini didukung dengan banyaknya pameran pendidikan terutama dari perguruan tinggi swasta ke 

beberapa sekolah menengah atas baik di tingkat daerah maupun di pusat.  Kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat ini dilakukan di sekolah tersebut dengan jumlah panitia dosen sebanyak 

empat orang dengan target total peserta sebanyak 60 orang dilaksanakan dalam bentuk seminar 

selama 3 jam. 

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara interaktif dan dialogis melalui seminar selama 3 jam 

yang didahului dengan materi dari para narasumber.  Penyampaian materi dilakukan pada 

tanggal 25 April 2019 mulai pukul 08.00. Materi  berisikan serangkaian teori dasar dan 

pengalaman sebagai seorang wirausaha oleh narasumber yang merupakan dosen Fakultas 

Ekonomi dan juga sekaligus sebagai seorang wirausaha.   

Setelah pemaparan  materi dari empat orang narasumber ini, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi 

dan tanya jawab antara  orangtua siswa dengan narasumber mengenai permasalahan yang ada 

dalam pemilihan karier dari diri siswa. Dalam diskusi dan Tanya jawab ini, para siswa akan 

memeroleh kesempatan untuk bertanya dan secara langsung memeroleh informasi berdasarkan 

pengalaman empat orang narasumber. Sebagai umpan balik dalam kegiatan ini, kuesioner akan 

digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan para siswa selama mengikuti kegiatan seminar ini 

dan kuesioner untuk mengukur efektivitas pemberian materi melalui seminar ini.  
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Gambar 1. Foto sebelum pelaksanaan kegiatan PKM 

 

 

Gambar 2. Foto tanya jawab kegiatan PKM 

 

Kelayakan Perguruan Tinggi 

Dalam setiap kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dibutuhkan keahlian 

yang khusus sesuai dengan target dan luaran yang hendak dicapai.Universitas Tarumanagara 

telah memiliki 8 Fakultas yang mampu mengakomodir kebutuhan keahlian dalam pengabdian di 

masyarakat. Ke delapan fakultas tersebut adalah: Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas 

Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Fakultas Psikologi, Fakultas 

Teknik Informasi, dan Fakultas Ilmu Komunikasi. 

Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini adalah dosen yang memiliki kepakaran 

untuk menyelesaikan persoalan mitra. Berikut disajikan dalam tabel 1 kepakaran masing-masing 

dosen yang tertuang dalam bentuk tugas dan kewajiban. 
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Tabel 1. Profil Pembicara 

Nama Tim Status Kepakaran 

Louis Utama, S.E., M.M. Dosen Kewirausahaan 

Oey Hannes Widjaja, S.E., M.M., 

M.I.Kom. 

Dosen SDM 

Richard Andrew, S.E., M.M. Dosen Pemasaran 

Tommy Setiawan Ruslim, S.E., M.M. Dosen Operasional 

Julianti Feransiska Mahasiswa Manajemen 

 

3. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

Pelaksanaan pengbadian masyarakat ini   berlangsung pada tanggal 5 April 2019 mulai pukul 

08.00 sampai dengan pukul 11.00. Materi diberikan dalam bentuk seminar dan berlangsung 

dalam tahapan pemberian materi, menjelaskan kepada para peserta seminar, setelah itu 

dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan sharing mengenai kewirausahaan oleh narasaumber.  

Materi dapat berguna bagi masyarakat khususnya para orang tua siswa untuk membantu memilih 

jalan karier agar sesuai dengan potensi yang ada serta pandangan kedepan ketika sedang 

menjalankan karier dan menghadapi waktu pensiun. 

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan survey pada awal Januari 2019 

ke SMA TARSISIUS I untuk berdiskusi mengenai kebutuhan yang diperlukan siswa-siswi 

melalui kepala sekolah dan guru senior. Setelah itu, pelaksanaan kegiatan  ini dilakukan sebagai 

tindak lanjut dari surat permohonan dari kepala sekolah untuk membuat pelatihan kewirausahaan 

dalam bentuk seminar sehari.  

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dibagi menjadi 4 bagian utama: penyusunan materi, 

pembuatan proposal, pelaksanaan, dan proses pembuatan pelaporan. Penyusunan materi 

dilakukan dengan berdiskusi, bertukar pengalaman dan mencari literatur pendukung mengenai 

dasar tentang kewirausahaan sehingga dapat diwujudkan dalam sebuah materi yang padat dan 

menarik untuk dijabarkan bagi perserta seminar.   

Pelaksanaan pengbadian masyarakat ini   berlangsung pada tanggal 25 April 2019 mulai pukul 

08.00 sampai dengan pukul 11.00. Materi diberikan dalam bentuk seminar dan berlangsung 

dalam tahapan pemberian materi, tanya jawab dan sharing mengenai perencanaan karier oleh 

narasaumber. Luaran dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah berupa satu set 

bahan ajar. Materi dapat berguna bagi masyarakat khususnya para remaja untuk membantu 

memilih jalan karier agar sesuai dengan potensi yang ada serta pandangan kedepan ketika sedang 

menjalankan karier dan menghadapi waktu pensiun.  

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ini telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat 

dilihat dari antusiasme orang tua siswa saat dilakukan seminar pengembangan karier, peserta 

menyimak pembahasan teori dengan baik, dan berdiskusi mengenai topik yag diangkat. 

Program ini berkelanjutan sesuai dengan keadaan permasalahan pada mitra dan permintaan dari 
pihak mitra untuk mewujudkan para remaja agar kelak menjadi seorang wirausahawa yang dapat 

meningkatkan perekonomian negara serta membuka lapangan pekerjaan.   
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4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa dasar pemilihan karier menjadi seorang 

wirausaha dapat  dilaksanakan  dengan  baik dan berjalan sesuai rencana tujuan yang diinginkan. 

Hal ini dapat dilihat dengan masukan yang di dapat dari kuesioner yang dibagikan selama acara 

berlangsung.Denganadanyapemberian materi  dan sharing di antara para peserta diharapkan pula 

dapat membentuk beberapa pokok bahasan yang menarik dan lebih rinci yang dapat digunakan 

oleh para orang tua siswa ketika merencanakan pilihan karieranaknya untuk menjadi seorang 

wirausaha, pekerja atau profesional. 

Untuk kegiatan berikut, disarankan agar dibuat modul jadi yang lebih baik serta dapat digunakan 

oleh berbagai pihak, baik untuk bahan ajar maupun untuk kepentingan pemasaran bagi pihak 

Universitas Tarumanagara dalam memberikan pengajaran mengenai kewirausahaaan. 

 

Ucapan Terima kasih 

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan, yaitu : Rektor universitas 

Tarumanagara, Direktur DPPM Universitas Tarumanagara, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Tarumanagara, Pimpinan SMA TARISIUS I  beserta semua pihak yang tidak dapat kami 

sebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 

dapat berjalan serta terlaksana dengan baik. 
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ABSTRAK 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di SMA TRIRATNA yang bertempat di Jl. Talib 1 no 35-37, 

Krukut, Tamansari. Tujuan kegiatan ini untuk memberikan pelatihan mengenai dasar-dasar akuntansi kepada siswa/i 

SMA TRIRATNA. Tahap pertama adalah melakukan kunjungan survey ke SMA TRIRATNA dengan tujuan untuk 

mengetahui materi apa yang perlu diberikan kepada siswa/i. Berdasarkan survey yang dilakukan dan wawancara 

dengan guru ekonomi, ternyata siswa/i belum memperoleh pengetahuan mengenai dasar-dasar akuntansi. Tahap 

kedua adalah mencocokkan jadwal pelatihan dengan jadwal siswa/i SMA TRIRATNA. Pelatihan dilakukan dalam 2 

hari dimana materi dasar-dasar akuntansi dibawakan oleh dosen akuntansi Universitas Tarumanagara. Pelatihan ini 

diharapkan mampu menambah pengetahuan siswa/i saat mereka masuk ke  jenjang pendidikan yang lebih tinggi, 

dunia kerja dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Tahap ketiga adalah memberikan kuis kepada siswa/i SMA 

TRIRATNA guna mengetahui kemampuan siswa/i dalam memahami materi yang telah diberikan. Hasil dari kuis 

menunjukkan siswa/i SMA TRIRATNA mampu memahami pelatihan yang telah diberikan. Tahap terakhir  

memberikan kuesioner kepada siswa/i SMA TRIRATNA untuk mengetahui apakah materi pelatihan yang diberikan 

bermanfaat bagi mereka dan untuk mengetahui pelatihan apa yang diharapkan oleh siswa/i untuk pelatihan 

selanjutnya.  

Kata kunci: Dasar- dasar Akuntansi, Perusahaan, SMA TRIRATNA 

 

1. PENDAHULUAN 

Informasi kinerja perusahaan sangat diperlukan khususnya yang berkaitan dengan kondisi 

keuangan perusahaan. Akuntansi diperlukan untuk memberikan informasi keuangan perusahaan. 

Hampir semua bidang usaha menerapkan akuntansi baik di bidang jasa (restoran, konsultan, 

hotel, rumah sakit, dan lain sebagainya), dagang, maupun manufaktur. Akuntansi  juga dapat 

diterapkan dalam semua ukuran usaha, baik skala kecil, menengah maupun besar. Pada 

prinsipnya, akuntansi cocok bagi semua bentuk usaha yang ingin memperoleh manfaat dari 

penggunaan akuntansi keuangan. 

Beberapa aktivitas akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan 

penyajian transaksi ekonomi yang ada di suatu perusahaan. Salah satu fungsi dari kegiatan 

akuntansi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat 

dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat bagi manajemen (user). Saat ini 

persaingan dunia usaha yang demikian pesat, sehingga perusahaan dituntut untuk semakin 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan kegiatan usahanya. Langkah-langkah 

awal yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam rangka melakukan efisiensi dan efektivitas 

adalah memahami tentang dasar-dasar akuntansi secara baik dan benar. Laporan keuangan yang 

disusun dan dilaporkan oleh perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan 

Akuntan Indonesia, 2017). Menurut Weygandt et al. (2015) perusahaan menyiapkan lima 

laporan keuangan yaitu income statement, retained earnings statement, statement of financial 

position, statement of cash flows, dan comprehensive income statement. Laporan keuangan yang 

dihasilkan dapat berguna untuk pengambilan keputusan bagi semua pihak yang memerlukannya. 
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Berdasarkan kunjungan dan wawancara ke SMA TRIRATNA, diketahui bahwa siswa/i belum 

mendapatkan materi mengenai dasar-dasar akuntansi. Siswa/i di SMA TRIRATNA sedang 

menempuh pendidikan sekolah menengah atas kelas 11 jurusan IPA. Mereka perlu dibekali ilmu  

dasar-dasar akuntansi yang akan berguna bagi mereka saat melanjutkan ke jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi ataupun dalam bekerja. 

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM 

Berdasarkan hasil kunjungan dan wawancara, kami menemukan masalah yang dihadapi oleh 

mitra. Kami, dosen akuntansi dari Fakultas Ekonomi, menawarkan solusi berupa memberikan 

pengetahuan teori dan contoh soal dasar-dasar akuntansi. Metode pelaksanaan yang digunakan 

adalah:  

a. Menjelaskan terlebih dahulu teori yang terkait dengan kegiatan perusahaan secara umum, 

b. Menjelaskan mengenai dasar-dasar akuntansi yang dilakukan perusahaan (baik teori maupun 

perhitungannya), 

c. Memberikan kuis untuk mengetahui sejauhmana pemahaman mereka mengenai akuntansi 

perusahaan jasa. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Target dari pelatihan ini adalah siswa/i SMA TRIRATNA dapat memahami dasar-dasar 

akuntansi.  Materi dasar-dasar akuntansi yang di berikan kepada siswa adalah definisi akuntansi,  

persamaan akuntansi, jurnal dan siklus akuntansi. 

Menurut Dewi et al. (2017) akuntansi adalah sistem informasi yang terdiri atas tiga aktivitas, 

yaitu:  

a. mengidentifikasi peristiwa ekonomi yang terjadi di perusahaan,  

b. yang selanjutnya akan dicatat ke dalam jurnal, dan 

c. terakhir mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yang akan   

digunakan untuk pengambilan keputusan. 

 

Pihak-pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan terdiri atas  pihak internal dan pihak  

eksternal. Pihak internal adalah pihak yang berasal dari dalam perusahaan seperti: manajemen 

puncak, bagian personalia, bagian pemasaran, dan bagian lainnya yang ada di perusahaan. Pihak 

eksternal adalah pihak yang berasal dari luar perusahaan, seperti: investor, kreditor, pelanggan, 

dan pihak-pihak lainnya yang berasal dari luar perusahaan. 

 

Menurut Dewi et al. (2017) persamaan akuntansi akan menyediakan kerangka kerja dan dasar 

untuk melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum. Persamaan akuntansi adalah: 

Aset = Liabilitas + Ekuitas 

 

Persamaan akuntansi bukanlah persamaan matematika sehingga ada urutan yang harus dipenuhi. 

Aset yang dimiliki oleh perusahaan akan digunakan terlebih dahulu untuk melunasi Utang 

(Liabilitas), apabila masih ada sisa Aset maka akan diberikan kepada pemilik (pemegang 

saham). 

Persamaan akuntansi terdiri atas tiga elemen yaitu Aset, Liabilitas, dan Ekuitas. Aset adalah 

sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai hasil dari kejadian atau peristiwa di masa lalu 

dan perusahaan mengharapkan adanya manfaat ekonomi di masa depan yang akan mengalir 

masuk ke entitas. Contoh Aset seperti: Kas, Piutang Dagang, Wesel Tagih, Perlengkapan, 
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Asuransi Dibayar Di Muka, Sewa Dibayar Di Muka, Iklan Dibayar Di Muka, Tanah, Bangunan, 

Peralatan, Kendaraan, Mesin, dan lain-lain. Liabilitas adalah kewajiban sekarang yang 

merupakan hasil dari kejadian atau peristiwa di masa lalu dan penyelesaiannya dilakukan dengan 

menggunakan sumber daya yang dimiliki entitas. Contoh: Utang Dagang, Utang Gaji Dan Upah, 

Utang Utilitas, Utang Bunga, Utang Pajak, Utang Bank, Utang Wesel, dan lain-lain. Ekuitas 

adalah kepentingan sisa dalam Aset setelah dikurangi dengan seluruh Liabilitas. Contoh: Modal, 

Saldo Laba, dan lain-lain.  

Ekuitas akan bertambah bila investor melakukan investasi (menanamkan modalnya) di suatu 

perusahaan dan perusahaan telah mengakui adanya Pendapatan, yang berasal dari kegiatan 

normal perusahaan dalam usaha untuk memperoleh Penghasilan. Contoh: Pendapatan Jasa, 

Pendapatan Sewa, Pendapatan Bunga, dan lain-lain. Sebaliknya, Ekuitas akan berkurang bila 

perusahaan membagikan Prive dan munculnya Beban di perusahaan. Beban berasal dari kegiatan 

normal perusahaan. Contoh: Beban Gaji Dan Upah, Beban Sewa, Beban Utilitas, Beban 

Perlengkapan, Beban Penyusutan, dan lain-lain. Dari penjelasan di atas, dapat disusun persamaan 

akuntansi yang lengkap sebagai berikut: 

 

Aset = Liabilitas + Ekuitas ( Modal saham + saldo laba ) 

 

Menurut Dewi et al. (2017) akun adalah catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat 

adanya kenaikan atau penurunan yang terjadi di suatu elemen Laporan Keuangan seperti Aset, 

Liabilitas, Ekuitas, Pendapatan, dan Beban. Seluruh akun dapat diklasifikasikan dalam tiga 

bentuk yaitu: (1) akun riil atau akun permanen, yaitu akun-akun yang dimuat dalam Laporan 

Posisi Keuangan terdiri dari Aset, Liabilitas, dan Ekuitas, disebut permanen karena saldonya 

dibawa ke periode berikutnya; (2) akun nominal atau akun sementara, yaitu akun-akun yang 

dimuat dalam Laporan Laba/Rugi terdiri dari Pendapatan dan Beban, disebut sementara karena 

akan ditutup pada akhir periode, dan (3) akun pembersih, yaitu Ikhtisar Laba/Rugi, karena akun 

ini digunakan untuk  menutup Pendapatan dan Beban, kemudian akun ini akan melebur dalam 

Saldo Laba sehingga tidak akan tampak dalam Laporan Keuangan.  

Menurut Weygandt et al. (2015) bentuk akun yang sederhana adalah akun bentuk T (T-account), 

karena bentuknya yang seperti huruf  T, terlihat di gambar berikut ini: 

 

           Nama akun 

                       

                  Sisi Debit    Sisi Credit 

 

 

 

Bila suatu transaksi dicatat di sisi debit (sebelah kiri) disebut mendebit, bila dicatat di sisi kredit 

(sebelah kanan) disebut mengkredit. 

Ketika aset mengalami kenaikan maka akan dicatat di sisi debit sedangkan jika aset mengalami 

penurunan maka akan dicatat di sisi kredit Liabilitas mengalami kenaikan maka akan dicatat di 

sisi kredit dan jika Liabilitas mengalami penurunan maka akan dicatat di sisi debit. Ekuitas 

bertambah akan dicatat di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Pendapatan bertambah akan 

dicatat di sisi kredit dan sebaliknya bila Pendapatan berkurang di sisi debit. Beban dan Prive bila 

mengalami kenaikan akan dicatat di sisi debit dan sebaliknya bila Beban dan Prive berkurang 

akan dicatat di sisi kredit.  
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Saldo normal menunjukkan posisi dimana suatu Aset, Liabilitas, Ekuitas, Pendapatan, Beban, 

dan Prive mengalami kenaikan. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa Aset, Beban, 

dan Prive bersaldo normal debit karena akan bertambah di sisi debit. Sebaliknya, Liabilitas, 

Ekuitas, dan Pendapatan bersaldo kredit karena akan bertambah di sisi kredit.  

Menurut Dewi et al. (2017) jurnal umum adalah catatan pertama kali. Jurnal terdiri atas sisi debit 

dan sisi kredit dimana kedua sisi tersebut harus sama nilainya. Jurnal memberikan manfaat 

antara lain adalah jurnal akan mengungkapkan transaksi apa yang terjadi, suatu transaksi akan 

dicatat sesuai dengan tanggal terjadinya (secara berurutan), dan dapat mencegah terjadinya 

kesalahan.  

Transaksi yang dicatat ke dalam jurnal disebut menjurnal. Setiap transaksi akan mempengaruhi 

dua jenis akun atau lebih agar persamaan akuntansinya seimbang. Ini disebut sebagai sistem 

pencatatan ganda, yaitu transaksi akan dicatat di sisi debit dan kredit, sehingga total debit akan 

sama dengan total kredit. Jadi, sistem ini akan menjamin keakuratan saldo (nilai) yang akan 

dicatat di dalam jurnal atau mencegah terjadinya kesalahan. Dalam menjurnal, perusahaan harus 

mencantumkan tanggal terjadinya suatu peristiwa, mencantumkan nama akun yang digunakan 

beserta dengan saldonya di sisi debit dan kredit.  

Bila suatu transaksi dicatat ke dalam jurnal dan hanya menggunakan satu akun baik di sisi debit 

dan kredit, maka disebut sebagai jurnal sederhana. Contoh: tanggal 1 Februari 2018 diterima 

uang tunai sebesar Rp 10.000.000 dari pemilik sebagai modal perusahaan. Jurnal atas transaksi 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Jurnal Umum J1 

Tanggal Nama akun dan keterangan Ref Debit Kredit 

1 Feb 2018 Kas 101 10.000.000 - 

           Modal  301 - 10.000.000 

 

Bila suatu transaksi dicatat ke dalam jurnal dan menggunakan akun lebih dari satu akun apakah 

di sisi debit atau kredit, maka disebut sebagai compound entry. Contoh: tanggal 2 Februari 2018 

dibeli komputer sebesar Rp.5.000.000 dimana 20% dibayar secara tunai dan sisanya akan 

dilunasi di bulan Maret 2018. Jurnalnya adalah sebagai berikut: 

Jurnal Umum J1 

Tanggal Nama akun dan keterangan Ref Debit Kredit 

2 Feb 2018 Peralatan 108 5.000.000 - 

           Kas 101 - 1.000.000 

           Utang Usaha 201 - 4.000.000 

 

Dari kedua contoh jurnal di atas, dapat terlihat bahwa saat mencatat sisi kredit, cara penulisannya 

adalah menjorok ke dalam. Hal ini dimaksudkan untuk membedakan dengan yang sisi debit. Di 

dalam jurnal tidak perlu dituliskan satuan mata uangnya, langsung mencantumkan saldonya saja. 

Menurut Dewi et al. (2017) transaksi yang terjadi di suatu perusahaan dapat mempengaruhi 

Pendapatan dan Beban untuk lebih dari satu periode. Oleh karena itu, diperlukan ayat jurnal 

penyesuaian agar perusahaan dapat membebankan nilai Pendapatan dan Beban yang tepat ke 

masing-masing periode akuntansi. Dengan kata lain, jurnal penyesuaian dibuat karena 
perusahaan menerapkan basis akrual untuk menjamin bahwa prinsip pengakuan pendapatan dan 

prinsip penandingan telah diterapkan oleh perusahaan. Jurnal penyesuaian akan dibuat pada 
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akhir periode dimana setiap kali perusahaan hendak menyusun Laporan Keuangan baik Laporan 

Keuangan Interim atau Laporan Keuangan Tahunan. 

Jenis jurnal penyesuaian terdiri atas empat yaitu: dua untuk deferal (deferrals) dan dua untuk 

akrual. Deferal terjadi saat (1) perusahaan sudah melakukan pembayaran tetapi barang (jasa) 

belum diterima dan (2) perusahaan sudah menerima uang tunai akan tetapi barang (jasa) belum 

diserahkan. Contoh dari deferal adalah Beban Dibayar Di Muka (seperti: Asuransi Dibayar Di 

Muka, Iklan Dibayar Di Muka, Sewa Dibayar Di Muka, dan Perlengkapan) dan Pendapatan 

Diterima Di Muka (contoh: Pendapatan Jasa Diterima Di Muka).  

Akrual terjadi saat (1) jasa/barang sudah diberikan atau diserahkan tetapi perusahaan belum 

menerima uang tunai atau belum mencatat adanya Pendapatan, dan (2) Beban sudah terjadi tetapi 

perusahaan belum melakukan pembayaran atau belum mencatat adanya Beban. Contoh dari 

akrual adalah Beban Yang Masih Harus Dibayar (seperti: Beban Utilitas Yang Masih Harus 

Dibayar/Utang Utilitas, Beban Gaji Yang Masih Harus Dibayar/Utang Gaji) dan Pendapatan 

Yang Masih Harus Diterima (seperti: Piutang Dagang dan Piutang Bunga). Dengan demikian 

akrual kebalikan dari deferal. Deferal adalah Pendapatan atau Beban yang sudah diterima atau 

sudah dibayar tetapi belum terjadi. Di sisi lain, akrual adalah Pendapatan atau Beban yang belum 

diterima atau dibayar tetapi sudah terjadi. 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2017) Laporan Keuangan perusahaan terdiri atas Laporan 

Laba/Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, dan 

Catatan Atas Laporan Keuangan. Di dalam bab ini, yang dibahas hanya tiga laporan yang 

pertama. Laporan Keuangan disusun berdasarkan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian yang 

memuat akun Aset, Liabilitas, Ekuitas, Pendapatan, dan Beban. Kelima kelompok akun ini akan 

dipisahkan saat disajikan di dalam Laporan Keuangan. Laporan Laba/Rugi akan menyajikan 

informasi yang terkait dengan Pendapatan dan Beban. Laporan Perubahan Ekuitas akan 

menyajikan informasi yang diperoleh dari Laporan Laba/Rugi dan Ekuitas. Laporan Posisi 

Keuangan akan menyajikan informasi terkait dengan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas. 

Laporan Laba/Rugi adalah laporan yang pertama kali disusun karena akan menghasilkan Laba 

atau Rugi yang akan disajikan di dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas 

adalah laporan yang kedua, karena akan menghasilkan saldo Ekuitas yang akan disajikan di 

dalam Laporan Posisi Keuangan, sebagai laporan ketiga. 

 

Menurut Dewi et al. (2017) siklus akuntansi adalah sebagai berikut:  

a. Menganalisis transaksi bisnis perusahaan. 

b. Membuat jurnal umum. 

c. Mem-posting jurnal umum ke buku besar dan buku besar pembantu. 

d. Menyiapkan Neraca Saldo. 

e. Membuat jurnal penyesuaian dan mem-posting ke buku besar dan buku besar pembantu. 

f. Menyiapkan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian. 

g. Menyusun Laporan Keuangan. 

h. Membuat jurnal penutup dan mem-posting ke buku besar dan buku besar pembantu. 

i. Menyiapkan Neraca Saldo Setelah Penutupan. 

 

Langkah 1 sampai dengan 3 akan dilakukan setiap hari sedangkan langkah 4 sampai dengan 7 

akan dilakukan secara berkala (apakah bulanan/triwulan/semesteran/tahunan). Langkah 8 sampai 

dengan 9 hanya dilakukan tiap akhir tahun fiskal atau tahun kalendar. Selesai langkah pertama 

sampai dengan langkah ke-9 dilakukan, maka akan kembali lagi ke langkah pertama, ini yang 

menyebabkan bagan di atas disebut sebagai siklus akuntansi. 
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Contoh Soal 

Di bawah ini adalah transaksi dari salon “ PINKY “ selama bulan Mei 2019: 

1 Mei Sari mendirikan salon kecantikan PINKY dengan menginvestasikan uang tunai 

sebesar Rp. 15.000.000 sebagai modal awal. 

2 Mei Menerima 2 orang  pegawai untuk membantu di salon.  

3 Mei Membayar sewa tempat yang akan digunakan sebagai salon  untuk bulan Mei 2019 

sebesar  Rp. 3.000.000. 

5 Mei Membeli perlengkapan salon seperti shampo, cat rambut, masker, alat makeup dan 

lain-lain dengan harga Rp 2.500.000 secara tunai. 

7 Mei Membeli peralatan salon seharga Rp. 7.500.000 secara kredit. 

9 Mei Sari memberikan jasa rias kepada tiga orang konsumen dan menerima pembayaran 

sebesar Rp. 600.000/ orang   

19 Mei       Memberikan jasa potong rambut kepada  tiga orang konsumen dan menerima 

pembayaran sebesar Rp. 150.000/ orang tunai. 

22 Mei Seorang konsumen dan satu orang kawannya melakukan perawatan creambath  di 

salon dengan tarif Rp. 200.000 per orang. Setelah selesai,  konsumen tersebut lupa 

membawa uang dan berjanji akan membayar keesokan harinya sedangkan temannya 

sudah membayar hari ini. 

23 Mei Menerima pembayaran dari konsumen atas jasa yang diberikan sehari sebelumnya. 

28 Mei Membayar hutang atas pembelian peralatan tanggal 7 Mei sebesar  Rp. 3.000.000. 

30 Mei Membayar gaji karyawan bulan Mei  sebesar Rp 1.000.000/ orang 

 

DIMINTA: Buatlah persamaan akuntansi untuk salon Pinky untuk bulan Mei 2019! 

 

Tujuan dari pelatihan ini adalah agar peserta pelatihan memahami pentingnya dasar dasar 

akuntansi. Berdasarkan survey yang dilakukan pada tanggal 18 Januari 2019, diperoleh informasi 

bahwa para peserta belum pernah memperoleh pengetahuan mengenai topik tersebut. Oleh 

karena itu, pelatihan diberikan sebanyak 2 kali pada tanggal 23 April 2019 dan 30 April 2019. 

Untuk mengetahui apakah tujuan pelatihan telah tercapai, maka kami memberikan review yang 

berupa kuis pada tanggal 6 Mei 2019. Dari penilaian terhadap kuis, dapat disimpulkan bahwa 

pelatihan ini telah berhasil mencapai hasil yang diinginkan dimana hasil kuis rata rata sekitar 90- 

100.  

Pada akhir pelatihan, para peserta diberikan kuisioner untuk mengetahui tingkat kepuasan 

mereka atas pelatihan ini. Dari hasil kuesioner, diperoleh jawaban bahwa para peserta merasa 

cukup puas dan menginginkan pelatihan berikutnya dengan topik yang berbeda. Saran untuk 

pelatihan selanjutnya agar dapat diberikan pelatihan dengan topik yang berbeda di bidang pajak, 

keuangan, dan teknik penulisan. Berikut adalah foto saat dan setelah selesainya pelaksanaan 

pelatihan. 
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ABSTRAK 

Latar belakang kegiatan ini adalah masalah yang dihadapi Karyawan Popular Kaca dimana laporan keuangannya 

masih terdapat data yang kurang terintegrasi sehingga informasi dari laporan keuangan kurang dapat diandalkan dan 

tidak tepat waktu. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk memberikan bantuan pelatihan dan pendampingan 

implementasi accounting software bagi karyawan. Adapun metode PKM adalah persiapan kegiatan, pelaksanaan 

kegiatan dan evaluasi kegiatan PKM. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah karyawan Popular Kaca dapat 

menggunakan software akuntansi dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat diandalkan 

sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK).  

Kata kunci: PSAK ETAP, laporan keuangan, Pelatihan dan Pendampingan implementasi software akuntansi 

 

1. PENDAHULUAN 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan dunia akuntansi di Indonesia yang mengacu kepada 

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, berkembang pula software akuntansi yang berbasis 

juga pada Standar Akuntansi Keuangan. Standar Akuntansi Keuangan yang dipergunakan adalah  

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntanbilitas Publik yang diterbitkan oleh Ikatan 

Akuntan Indonesia, dan menggunakan referensi lain seperti pedoman manual Accounting 

software Accurate CPS Soft V.4 , buku EDP Audit, karangan Ron Weber. Masalah yang 

dihadapi karyawan Popular Kaca adalah yang pertama masih menggunakan excel untuk 

membuat laporan keuangannya sehingga data kurang terintegrasi. Masalah kedua adalah adanya 

kesibukan para staff dalam pekerjaan rutin dan selama ini analisis keuangan hanya berdasarkan 

mandatory atau permintaan karyawan Popular Kaca yang dilakukan secara rutin. Masalah ketiga 

adalah, karyawan Popular Kaca merasakan selama ini bagian akuntansi kurang tajam dalam 

memberikan informasi dari laporan keuangan.  

 

2. BANTUAN PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI 

ACCOUNTING SOFTWARE ACCURATE UNTUK KARYAWAN  

Dengan kondisi dan hasil diskusi dengan pihak Karyawan, dan melanjutkan pelatihan mengenai 

software akuntansi sesuai standar akuntansi keuangan di Indonesia (SAK), maka karyawan 

Popular Kaca memerlukan bantuan pelatihan dan pendampingan implementasi accounting 

software. Dengan demikian diharapkan staf Karyawan Popular Kaca dapat bekerja lebih baik 

lagi dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat diandalkan sesuai SAK. 

Tim FE Untar telah memberikan pelatihan mengenai komputerisasi akuntansi khususnya dasar 
pengetahuan mengenai Accounting Software Accurate pada semester lalu, Genap  2018 /2019. 

Namun sumber daya yang dimiliki karyawan Popular Kaca saat ini belum siap untuk melakukan 

bantuan pelatihan dan pendampingan implementasi sistem yang telah diberikan training.  
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Karyawan Popular Kaca  memerlukan bantuan pelatihan dan pendampingan implementasi sistem 

accounting software Bagi karyawan Popular Kaca dan Tim FE Untar akan memberikan bantuan 

pelatihan dan pendampingan implementasi sistem untuk Laporan Keuangan Januari – Februari 

2019.  Dengan adanya bantuan pelatihan dan pendampingan implementasi sistem Accounting 

Software ini, diharapkan karyawan Popular Kaca dapat menginput data transaksi serta 

memprosesnya hingga menjadi laporan keuangan. Laporan keuangan dapat dianalisis kembali 

untuk pengambilan keputusan.  

 

3. METODE PELAKSANAAN PKM 

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pelatihan ini adalah:  

a. Pelatih membantu pembuatan database pada software accounting 

b. Membantu persiapan data awal software accounting (daftar akun, daftar pemasok) 

c. Membantu mencocokkan data Trial Balance beginning 2019 (Jan 2019) sesuai dengan data 

pada Laporan 2018  akhir (Desember 2018) 

d. Memberikan praktek asistensi untuk penggunaan software accounting selama 3 kali 

pertemuan yang dilakukan di kantor Karyawan Popular Kaca dengan rincian sbb:  

1) Pertemuan pertama, memberikan contoh cara melakukan pengimportan database 

kedalam software accounting 

2) Pertemuan kedua, melakukan praktek penginputan database software accounting 

bersama-sama dengan staff Karyawan  

3) Pertemuan ketiga, karyawan Popular Kaca melakukan penginputan database software 

accounting dengan didampingi oleh team dari kami  

e. Tim FE untar juga memberikan kesempatan sesi tanya jawab mengenai permasalahan yang 

timbul dan penginputan database software accounting oleh karyawan Popular Kaca 

Karyawan Popular Kaca untuk melancarkan proses penginputan tersebut. 

f. Membantu bantuan pelatihan dan pendampingan implementasi sistem hingga Laporan 

Keuangan Januari– Februari 2019 bisa dihasilkan dari software accounting. 

g. Membantu rekonsiliasi Laporan Keuangan Januari– Februari 2019 antara Manual dengan 

database software accounting 

 

Adapun sistematika kegiatan PKM ini dibagi dalam 3 Tahapan yaitu: 

1. Tahap persiapan Kegiatan PKM. 

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan PKM 

3. Tahap evaluasi Kegiatan PKM 

 

Pada Tahapan pertama, beberapa point yang dilakukan sebagai berikut 

PERSIAPAN KEGIATAN PKM 

• Meeting Pertama 

• Mencari permasalahan yang dihadapi oleh Karyawan  

• Pembuatan materi 

• Diskusi pembahasan materi 

• Persiapan modul pelatihan 

• Pembuatan proposal kegiatan PKM Program Studi Akuntansi 

• Mengajukan Draft Proposal Kegiatan PKM 

• Revisi draft proposal 

• Diskusi mengenai tempat dan tanggal kegiatan PKM 
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• Diskusi/ meeting 1 persiapan 

• Diskusi/ meeting 2 pembagian tugas 

• Diskusi Final bantuan pelatihan dan pendampingan implementasi  

• Penyiapan copy materi  

• Diskusi final tata cara persiapan kegiatan PKM  

 

Pada Tahapan Kedua, beberapa point yang dilakukan sebagai berikut 

PELAKSANAAN KEGIATAN PKM  

• Membantu pembuatan database pada software accounting 

• Membantu persiapan data awal software accounting (daftar akun, daftar pemasok) 

• Membantu mencocokkan data Trial Balance beginning 2019 (Jan 2019) sesuai dengan 

data pada Laporan 2018 akhir (Desember 2018) 

• Memberikan bantuan pelatihan dan pendampingan implementasi sistem untuk 

penggunaan software accounting 

• Memberikan contoh cara melakukan pengimportan database kedalam software accounting 

• Memberikan bantuan pelatihan dan pendampingan implementasi sistem praktek 

penginputan database software accounting bersama-sama dengan staff Karyawan  

• Pertemuan ketiga, karyawan Popular Kaca melakukan penginputan database software 

accounting dengan didampingi oleh team dari FE Untar 

• Membantu pendampingan implementasi sistem hingga Laporan Keuangan Januari– 

Februari 2019 bisa dihasilkan dari software accounting. 

 

Pada Tahapan Ketiga (evaluasi kegiatan PKM), beberapa point yang dilakukan sebagai berikut 

EVALUASI KEGIATAN PKM 

• Meeting setelah pelaksanaan kegiatan bantuan pelatihan dan pendampingan implementasi  

• Membuat DRAFT laporan kegiatan bantuan pelatihan dan pendampingan implementasi  

• Diskusi Final laporan bantuan pelatihan dan pendampingan implementasi  

• Membuat revisi laporan kegiatan bantuan pelatihan dan pendampingan implementasi  

• Membuat Final laporan kegiatan bantuan pelatihan dan pendampingan implementasi  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dengan beragam jenis kegiatan karyawan Populer Kaca, perlu laporan keuangan beserta 

analisisnya bagi manajemen untuk beragam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang 

dihasilkan saat ini memakai bantuan Microsoft Excel. Karena adanya beberapa keterbatasan 

Excel yang digunakan, timbul permasalahan di pelaporan keuangan karyawan Popular Kaca 

seperti laporan keuangan yang tidak tepat waktu, angkat yang tidak dapat ditelusuri dan 

terkadang terdapat nilai yang  tidak balance dan nilai awal periode yang tidak sama dengan 

periode sebelumnya. 

Permasalahan ini sebenarnya juga tidak hanya dihadapi oleh karyawan Popular Kaca tetapi juga 

sering ditemui pada Karyawan Popular Kaca lainnya. Hal ini disebabkan karena minimnya 

pengetahuan mengenai proses akuntansi dan pelaporan keuangan serta minimnya karyawan 

Popular Kaca di bidang akuntansi. Tidak hanya karyawan Popular Kaca Populer Kaca, banyak 

UMKM lainnya juga kesulitan menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan (IAI, 2015) yang berlaku di Indonesia. Padahal laporan keuangan bagi 

UMKM sangat juga bermanfaat untuk peminjaman dana ke bank dan lembaga keuangan lainnya. 
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Laporan keuangan yang dapat dihasilkan adalah laporan laba rugi, laporan posisi keuangan dan 

laporan perubahan modal (Weygandt, 2015)  

Dari permasalahan dan analisis situasi di karyawan Popular Kaca ini, diperlukan suatu sistem 

komputerisasi akuntansi yang terintegrasi dengan baik sehingga dihasilkan laporan keuangan 

yang baik pula (dalam hal ini mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan, IAI 2015). Karyawan 

Popular Kaca menyadari hal ini dan berminat untuk mengadopsi salah satu sistem akuntansi 

tersebut.  

Tim FE Untar memberikan solusi dengan memakai program Accurate untuk membantu 

pembuatan laporan keuangan Populer Kaca. Namun sumber daya yang dimiliki Popular Kaca 

saat ini belum tersedia. Tim FE Untar telah memberikan pelatihan mengenai komputerisasi 

akuntansi khususnya program Accurate pada semester lalu, Ganjil 2018/2019. Program Accurate 

memiliki kelebihan yaitu harga terjangkau dan dapat dipakai oleh beragam bisnis usaha termasuk 

Karyawan Popular Kaca simpan pinjam serta mudah diperoleh. Tim FE Untar telah memberikan 

solusi dengan memakai program Accurate untuk membantu pembuatan laporan keuangan. 

Namun sumber daya yang dimiliki saat ini belum siap untuk melakukan bantuan pelatihan dan 

pendampingan implementasi sistem yang telah diberikan training.  

Karyawan Popular Kaca memerlukan bantuan pelatihan dan pendampingan implementasi sistem 

accounting software Bagi Karyawan Popular Kaca dan Tim FE Untar akan memberikan bantuan 

pelatihan dan pendampingan implementasi sistem untuk Laporan Keuangan Januari – Februari 

2019.  Dengan demikian diharapkan staf Karyawan Popular Kaca dapat bekerja lebih baik lagi 

dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat diandalkan sesuai SAK. 

Dengan adanya bantuan pelatihan dan pendampingan implementasi sistem Accounting Software 

ini, diharapkan karyawan Popular Kaca dapat menginput data transaksi serta memprosesnya 

hingga menjadi laporan keuangan. Laporan keuangan dapat dianalisis kembali untuk 

pengambilan keputusan.  

Permasalahan mitra terletak pada laporan keuangan yang dihasilkan tiap periode. Adapun 

masalah pada laporan keuangannya adalah sebagai berikut: 

1. Laporan keuangan yang tidak tepat waktu 

2. Angka yang tidak dapat ditelusuri ke bukti pendukung 

3. Nilai yang  tidak balance  

4. Nilai awal periode yang tidak sama dengan periode sebelumnya. 

5. Kurangnya sumber daya yang memahami proses akuntansi 

 

Mengacu pada permasalahan di atas, tim FE Untar akan menawarkan solusi pemakaian software 

akuntansi yang terintegrasi berupa program Accurate. Melanjutkan pelatihan mengenai software 

ini, dan untuk mempercepat bantuan pelatihan dan pendampingan implementasi sistem dan 

meningkatkan keahlian staf akuntansi program ini, tim FE Untar akan memberikan bantuan 

bantuan pelatihan dan pendampingan implementasi sistem mengenai software ini kepada staf 

akuntansi. bantuan pelatihan dan pendampingan implementasi sistem akan diberikan dalam 

pengolahan data 2 (dua bulan) yaitu data bulan Januari dan Februari 2019, dan diharapkan 

selesai di Mei 2019, dimana pada bantuan bantuan pelatihan dan pendampingan implementasi 

sistem ini para staf akuntansi langsung diajarkan bantuan pelatihan dan pendampingan 

implementasi sistem software tersebut dan bagaimana migrasi sistem lama ke sistem Accurate 

(software yang baru). Dari hasil pembicaraan antara mitra yaitu karyawan Populer Kaca dengan 

tim FE Untar perlu dilakukan bantuan pelatihan dan pendampingan implementasi sistem 

Accounting software (Accurate) guna mengenai pengembangan dan penerapan SAK dan 

Accounting software (Accurate). 



Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 (Senapenmas) 2019 

Mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi Melalui Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian 

Jakarta, 30 Agustus 2019 

47 

 

Kegiatan ini dilakukan dengan urutan : 

1. Pembukaan oleh PT Populer Kaca 

Kepala accounting Populer Kaca memberikan sambutan pembukaan mengenai pentingnya 

bantuan pelatihan dan pendampingan implementasi sistem ini sebagai bagian dari 

meningkatkan mutu laporan keuangan dan kinerja Karyawan Populer Kaca. 

2. Sebagai bantuan pelatihan dan pendampingan implementasi, TIM FE Untar juga membantu 

dalam menjawab pertanyaan seputar akuntansi dalam laporan keuangan untuk kepentingan 

Karyawan Popular Kaca , yaitu: 

a. Membantu pembuatan database pada software accounting 

b. Membantu persiapan data awal software accounting (daftar akun, daftar pemasok)  

c. Membantu mencocokkan data Trial Balance beginning 2019 (Jan 2019 ) sesuai dengan 

data pada Laporan 2018  akhir (Desember 2018 ) 

a. Memberikan praktek asistensi untuk penggunaan software accounting selama 3 kali 

pertemuan yang dilakukan di kantor Karyawan Popular Kaca dengan memberikan 

contoh cara melakukan pengimportan database kedalam software accounting, 

melakukan praktek penginputan database software accounting bersama-sama dengan 

staff Karyawan Populer Kaca, melakukan penginputan database software accounting 

dengan didampingi oleh team dari kami  

Tim FE untar juga memberikan kesempatan sesi tanya jawab mengenai permasalahan 

yang timbul dan penginputan database software accounting oleh karyawan Popular Kaca 

Karyawan Popular Kaca untuk melancarkan proses penginputan tersebut. 

Membantu pelatihan dan pendampingan implementasi sistem hingga Laporan Keuangan 

Januari– Februari 2019 bisa dihasilkan dari software accounting. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Penyuluhan ini dirasakan sangat bermanfaat bagi karyawan sebagai bahan refreshing dan juga 

sebagai bahan masukan atau baru, terutama bagi tingkat staf.  Hal ini terlihat antusiasnya 

perserta dalam bertanya dan aktif dalam latihan yang kami berikan dalam penyuluhan tersebut. 

Saran selanjutnya adalah peserta menginginkan pelatihan yang membekali mereka di bidang 

Standar Akuntansi Keuangan, khususnya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik. 
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ABSTRAK 

Tujuan dan target khusus yang akan dicapai dari pembekalan kepada mitra ini adalah agar siswa-siswi SMA 

Harapan Jaya yang beralamat di Jalan Daan Mogot Km. 30-31 Jakarta Barat, dapat memahami bagaimana cara 

menghitung harga pokok produksi pada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang 

menciptakan produk dari yang tidak ada menjadi ada. Perhitungan harga produksi yang tepat sangat penting karena 

dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan dan meningkatkan daya saing perusahaan di dunia bisnis yang 

semakin tajam persaingannya. Untuk itu kami, para dosen dari Fakultas Ekonomi memberikan pembekalan 

mengenai karakteristik perusahaan manufaktur yang berbeda dengan perusahaan jasa maupun dagang, dan 

menjelaskan bagaimana perhitungan harga pokok produksinya. Dari hasil survei pendahuluan yaitu datang ke lokasi 

dan wawancara, kami menemukan bahwa siswa-siswi SMA Harapan Jaya tidak mendapatkan materi pelatihan ini di 

bangku sekolah. Kegiatan PKM kami lakukan dalam tiga tahap, yaitu: (1) menjelaskan modul pelatihan secara 

tutorial, (2) membahas beberapa soal latihan dalam bentuk kasus sederhana, (3) memberikan kuis sebagai feedback. 

Pada pertemuan terakhir, kami memberikan kuesioner kepada siswa-siswi untuk mengetahui apakah pelatihan ini 

bermanfaat bagi para siswa, dan untuk mengetahui topik-topik pelatihan lain di kemudian hari. Berdasarkan hasil 

kuesioner, ternyata para siswa berpendapat bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat dan menginginkan adanya 

pelatihan lagi dengan materi yang berbeda.  

Kata kunci: Harga pokok, manufaktur 

 

1. PENDAHULUAN 

Akuntansi biaya merupakan bidang keuangan yang dapat digunakan dalam organisasi, 

perusahaan dagang, perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur seperti pemerintahan, 

koperasi dan lain-lain sebagainya. Akuntansi biaya dibutuhkan oleh perusahaan baik yang 

berorientasi pada laba atau perusahaan nirlaba. Kegunaan dari akuntansi biaya yaitu sebagai alat 

pelaporan kepada pihak internal dan pihak eksternal perusahaan. Dalam internal perusahaan 

dapat digunakan untuk menentukan kebijakan keuangan suatu perusahaan secara keseluruhan 

(Yanti dkk., 2019). Sedangkan pada pihak eksternal perusahaan dapat digunakan sebagai 

pelaporan hasil produksi kepada pihak investor dan untuk menyusun surat pemberitahuan pajak. 

Akuntansi biaya memiliki berbagai macam tujuan. Tujuan dari akuntansi biaya bisa menuju pada 

pihak internal maupun eksternal. Bagi pihak internal, tujuan dari akuntansi biaya adalah untuk 

membantu manajemen dalam memberikan informasi yang memadai mengenaiharga pokok 

sebagai pengendalian biaya, serta dalam pengambilan keputusan.Sedangkan bagi pihak 

eksternal, yaitu untuk pengawasan dan pengambilan keputusan hubungan kerja.  

Menurut Carter et. al. (2015) menyatakan bahwa akuntansi biaya memiliki lima peranan dalam 
perusahaan. Pertama, membuat dan melaksanakan rencana dan anggaran untuk operasi. 

Anggaran memainkan peranan penting dalam mempengaruhi perilaku individu-individu dan 

kelompok disetiap tingkatan proses manajemen, misalnya memotivasi kerja para pelaksana 

mailto:rinih@fe.untar.ac.id
mailto:rinih@fe.untar.ac.id
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didalam melaksanakan tugas-tugas dalam pencapaian tujuan kerja, evaluasi kerja dan 

sebagainya.  

Kedua, akuntansi biaya mempunyai peranan untuk menetapkan metode perhitungan biaya yang 

memungkinkan pengendalian aktivitas, mengurangi biaya, dan memperbaiki kualitas. Ketiga, 

akuntansi biaya berperan dalam mengendalikan kuantitas fisik dari persediaan. Keempat, 

berperan dalam menentukan biaya dan laba perusahaan untuk satu tahun periode akuntansi. Dan 

yang kelima, berperan dalam mambantu manajer memilih di antara dua atau lebih alternative 

jangka pendek atau jangka panjang yang dapat mengubah pendapatan dan biaya. 

 

2. KAJIAN TEORI 

Perbedaan Akuntansi Perusahaan Manufaktur dan Perusahaan Dagang 

Akuntansi perusahaan manufaktur dan akuntansi perusahaan dagang berbeda dalam jenis-jenis 

rekening yang disajikan dalam laporan keuangan (yaitu neraca dan laporan laba rugi). Di 

samping itu dalam perusahaan manufaktur harus membuat laporan biaya produksi. Perbedaan 

tersebut diuraikan sebagai berikut: 

a) Perbedaan dalam neraca 

Di dalam neraca perusahaan dagang hanya terdapat satu rekening persediaan yaitu 

persediaan barang dagang (merchandising inventory). Tetapi di dalam neraca perusahaan 

manufaktur, rekening persediaan ada tiga jenis meliputi: 

(1) Persediaan bahan baku (direct material) yaitu semua bahan yang membentuk 

keseluruhan integral dari barang jadi dan dimasukkan dalam perhitungan biaya produk. 

(2) Persediaan bahan baku penolong (indirect material) yaitu semua bahan yang membantu 

penyelesaian suatu produk. 

(3) Persediaan barang dalam proses (work in process) yaitu barang-barang yang baru 

sebagian diselesaikan tetapi belum sepenuhnya selesai. 

(4) Persediaan barang jadi (finished goods) yaitu barang yang sepenuhnya telah selesai 

diproduksi tetapi belum terjual. (Hansen, et. al, 2007). 

b) Perbedaan dalam laporan laba rugi 

Perbedaan laporan laba rugi antara perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur terletak 

pada perhitungan harga pokok penjualan. Di dalam laporan laba rugi perusahaan dagang, 

”Barang Tersedia Dijual” diperoleh dengan menjumlahkan ”Persediaan Awal Barang 

Dagangan” dan ”Pembelian Bersih”. Di dalam laporan laba rugi perusahaan manufaktur: 

”Barang Tersedia Dijual” diperoleh dengan menjumlahkan ”Persediaan Awal Barang Jadi” 

dan ”Harga Pokok Produksi (Cost of Goods Manufactured)”.  

 

Harga Pokok Produksi 

Harga pokok produksi adalah biaya barang yang dibeli untuk diproses sampai selesai, baik 

sebelum maupun selama periode akuntansi berjalan.  Semua biaya ini adalah biaya persediaan. 

Biaya persediaan yaitu semua biaya produk yang dianggap sebagai aktiva dalam neraca ketika 

terjadi dan selanjutnya menjadi harga pokok penjualan ketika produk itu dijual. Harga pokok 

penjualan mencakup semua biaya produksi yang terjadi untuk membuat barang yang terjual 

(Garrison et. al, 2015). 

Akuntan mendefinisikan biaya (cost) sebagai sumber daya yang dikorbankan atau dilepaskan 

untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu biaya biasanya diukur dalam jumlah uang yang harus 

dibayarkan dalam rangka mendapatkan barang atau jasa. Biaya dibedakan menjadi dua, yaitu 

biaya actual dan biaya yang dianggarkan. Biaya actual adalah biaya yang sudah terjadi (historis), 

sedangkan biaya yang dianggarkan adalah biaya yang diprediksi atau diramalkan (Horngren, 
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et.al, 2006). Untuk memandu keputusan yang dibuatnya, manager ingin mengetahui berapa biaya 

atas sesuatu hal, misalnya biaya produk, biaya mesin, biaya layanan, dan lain sebagainya. Kita 

menyebut “hal” ini adalah objek biaya (cost object), yaitu untuk menunjukkan sesuatu yang 

biayanya ingin diukur (Horngren, et.al, 2006 & 2012). 

 

Sistem Kalkulasi Biaya 

Sistem kalkulasi biaya secara tipikal akan menghitung biaya dalam dua tahap dasar, yaitu: tahap 

pengakumulasian dan dilanjutkan dengan tahap pembebanan. Akumulasi biaya adalah kumpulan 

data biaya yang diorganisir dalam beberapa cara dengan menggunakan sarana berupa sistem 

akuntansi. Sedangkan pembebanan biaya meliputi: (1) menelusuri akumulasi biaya yang 

mempunyai hubungan langsung dengan objek biaya, dan (2) mengalokasikan akumulasi biaya 

yang mempunyai hubungan tidak langsung dengan objek biaya (Horngren, et.al, 2006). 

 

Pengertian Biaya dan Klasifikasinya 

Menurut Horngren, et.al. (2006), biaya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya langsung 

dan tidak langsung. Sedangkan menurut Carter et.al (2015), biaya dapat diklasifikasikan menjadi 

beberapa kelompok, yaitu: (1) Berdasarkan produk, (2) Berdasarkan volume produksi, (3) 

Berdasarkan departemen, proses, pusat biaya, (4) Berdasarkan periode akuntansi, dan (5) 

Berdasarkan suatu keputusan, tindakan, atau evaluasi. 

 

Berdasarkan produk, biaya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: biaya produksi dan beban 

komersial (Carter et.al., 2015). Biaya produksi atau manufaktur terdiri dari tiga elemen biaya 

yaitu: 

a) Biaya bahan baku 

Biaya bahan baku adalah biaya perolehan semua bahan yang pada akhirnya akan menjadi 

bagian dari objek biaya (barang dalam proses dan kemudian barang jadi) dan yang dapat 

ditelusuri ke objek biaya dengan cara yang ekonomis. Contoh bahan baku: 

• Pada perusahaan pembuat pakaian (garmen), maka bahan bakunya adalah:  kain. 

• Pada perusahaan pembuat roti, bahan bakunya adalah: telur, tepung, gula. 

• Pada perusahaan penerbit buku, bahan bakunya adalah: kertas. 

b) Biaya tenaga kerja langsung 

Biaya tenaga kerja langsung atau upah langsung adalah biaya yang dibayarkan kepada tenaga 

kerja langsung. Istilah tenaga kerja langsung digunakan untuk menunjuk tenaga kerja 

(karyawan) yang terlibat secara langsung dalam proses pengolahan bahan baku menjadi 

barang jadi. Biaya tenaga kerja langsung meliputi kompensasi atas seluruh tenaga kerja 

manufaktur yang dapat ditelusuri ke objek biaya (barang dalam proses dan kemudian barang 

jadi) dengan cara yang ekonomis. Misalnya upah yang dibayarkan kepada karyawan bagian 

pemotongan atau bagian perakitan atau bagian pengecatan pada perusahaan mebel. 

c) Biaya overhead pabrik 

Biaya overhead pabrik (biaya produksi tidak langsung) adalah seluruh biaya manufaktur 

yang terkait dengan objek biaya namun tidak dapat ditelusuri ke objek biaya (barang dalam 

proses dan kemudian barang jadi) dengan cara yang ekonomis. Biaya ini terjadi di pabrik, 

bukan di kantor. 
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Contoh biaya overhead pabrik antara lain: 

(1) Biaya tenaga kerja tidak langsung, adalah gaji karyawan pabrik selain buruh/tukang. 

Misalnya: upah mandor, upah satpam pabrik dan gaji manajer pabrik. 

(2) Biaya bahan penolong / bahan pelengkap. Bahan penolong adalah bahan yang dibutuhkan 

untuk membentuk produk jadi, selain bahan baku. Misalnya: 

• Pada perusahaan pembuat pakaian (garmen), maka bahan pelengkapnya adalah:  

benang, restleting, dan kancing. 

• Pada perusahaan pembuat roti, bahan pelengkapnya adalah: cokelat, keju, kacang, 

selai. 

• Pada perusahaan penerbit buku, bahan pelengkapnya adalah lem. 

(3) Biaya reparasi dan pemeliharaan mesin pabrik 

(4) Biaya pemeliharaan gedung pabrik 

(5) Biaya penyusutan mesin pabrik 

 

Biaya yang terjadi di bagian penjualan dan pemasaran atau bagian umum dan administrasi tidak 

digolongkan sebagai biaya produksi, karena biaya-biaya tersebut tidak dikeluarkan/ digunakan 

dalam proses produksi sehingga tidak termasuk ke dalam biaya overhead pabrik. Biaya yang 

terjadi di bagian penjualan dan pemasaran atau bagian umum dan administrasi termasuk ke 

dalam biaya periode (period cost)/ beban komersial (commercial expense)/ total beban operasi 

(total operating expense) yaitu biaya-biaya yang terkait secara tidak langsung dengan akuisisi 

atau produksi barang. Biaya yang berhubungan langsung dengan transfer barang ke lokasi 

pembeli dan pengubahan barang tersebut ke kondisi yang siap dijual disebut biaya produk 

(product cost)/ total biaya manufaktur (total manufacturing cost). Beban komersial ditambah 

dengan total biaya manufaktur disebut total biaya operasi (Carter et.al., 2015). 

Biaya utama (prime cost) adalah semua biaya produksi langsung yang terdiri dari biaya bahan 

baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya konversi (conversion cost) adalah semua 

biaya produksi yang terjadi untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Biaya ini terdiri 

dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik (Lanen, et.al, 2014). 
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Laporan Harga Pokok Produksi Perusahaan Manufaktur 

Berikut ini adalah contoh laporan harga pokok produksi  (schedule of cost of goods 

manufactured) menurut Carter et. al. (2015): 

 

Tabel 1. Skedul Perhitungan Harga Pokok Produksi 

PT. XXX 

Schedule of  Cost of Goods Manufactured 

For The Year Ended December 31, 20XX 

 

Direct material:      

 Direct material inventory, January 1  xxx  

 Add: purchase of direct material (net)   xxx  

 Direct material available for used   xxx  

 Deduct: direct material inventory, December 31 (xxx)  

 Direct material used     xxx 

Direct labor:      xxx 

Manufacturing overhead:      

 Indirect material used    xxx  

 Indirect labor    xxx  

 Depreciation expense   xxx  

 Insurance expense           xxx  

 Other manufacturing overhead   xxx  

 Total manufacturing overhead    xxx 

Total manufacturing cost    xxx 

Add: work in process inventory, January 1   xxx 

Subtotal      xxx 

Deduct: work in process inventory, December 31  (xxx) 

Cost of goods manufactured    xxx 
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Setelah laporan harga pokok produksi dibuat, maka tahap berikutnya adalah perusahaan 

menyusun laporan harga pokok penjualan (Schedule of  Cost of Goods Sold) dengan format 

sebagai berikut (Carter et. al., 2015): 

 

Tabel 2. Laporan Harga Pokok Penjualan 

 

PT. XXX 

Schedule of  Cost of Goods Sold 

For The Year Ended December 31, 20XX 

 

Finished goods inventory, January 1      XXX 

Cost of goods manufactured         XXX 

Goods available for sale    XXX 

Less:L Finished goods inventory, December 31        XXX 

Cost of goods sold………………………………………….XXX 

 

 

3. METODE PELAKSANAAN PKM 

Berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh mitra maka kami, para dosen dari Fakultas 

Ekonomi, menawarkan solusi berupa memberikan pengetahuan teori dan contoh soal mengenai 

bagaimana menghitung harga pokok produksi pada perusahaan manufaktur. Metode pelaksanaan 

kegiatan PKM yang kami lakukan meliputi: 

a. Melakukan survey pendahuluan pada bulan Januari 2019 untuk mengetahui kebutuhan dari 

mitra. 

b. Menyusun proposal dan mengajukannya kepada DPPM. 

c. Menyiapkan modul pelatihan untuk dibagikan kepada para peserta. 

d. Membuat janji dengan pihak Mitra untuk melakukan pelatihan. 

e. Melaksanakan pelatihan sesuai jadwal yang telah disepakati, yaitu sebanyak 3 kali pada 

bulan Mei 2019. 

f. Mempersiapkan laporan untuk Monev pada bulan Juni 2019. 

g. Menyusun dan menyelesaikan laporan akhir, laporan biaya, draft artikel dan draft poster. 

h. Menyerahkan laporan akhir, laporan biaya, draft artikel dan draft poster ke DPPM. 

 

Adapun bentuk kegiatan pelatihan yang kami laksanakan di SMA Harapan Jaya adalah sebagai 

berikut: 

a. Pelatihan pertama, Jumat 3 Mei 2019. 

• Membagikan modul kepada para peserta. 

• Menjelaskan secara tutorial tentang perbedaan perusahaan manufaktur dengan 

perusahaan lainnya. 

• Menjelaskan jenis-jenis laporan keuangan perusahaan manufaktur. 

• Menjelaskan cara perhitungan harga pokok produksi pada perusahaan manufaktur. 

• Diskusi dan Tanya jawab. 

b. Pelatihan kedua, 11 Mei 2019. 

• Mereview materi yang terdapat dalam modul. 
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• Membahas contoh-contoh soal sederhana terkait dengan materi pelatihan. 

• Diskusi dan Tanya jawab. 

c. Pelatihan ketiga, 18 Mei 2019. 

• Mereview materi yang terdapat dalam modul. 

• Memberikan kuis untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa-siswi mengenai 

perhitungan harga pokok produksi pada perusahaan manufaktur. 

• Membagikan kuesioner kepada para peserta untuk menilai pelatihan yang kami telah 

laksanakan sekaligus ingin mengetahui saran dari para peserta untuk pelatihan 

berikutnya. 

• Mempromosikan prodi akuntansi yang ada di Universitas Tarumanagara untuk menarik 

minat bagi siswa-siswi yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. 

 

Para dosen yang terlibat dalam kegiatan PKM ini memiliki pengetahuan dan pengalaman 

mengajar selama belasan tahun. Kami juga menguasai dan memiliki pengalaman mengajar mata 

kuliah akuntansi. Rini Trihastuti memiliki kepakaran dalam bidang akuntansi keuangan dan 

akuntansi biaya. Yanti memiliki kepakaran dalam bidang akuntansi biaya dan akuntansi 

manajemen. Kami berharap dapat membagikan ilmu yang kami miliki kepada para siswa siswi 

SMA Harapan Jaya. Ilmu tersebut diharapkan kelak dapat membantu mereka dalam lingkungan 

pekerjaan maupun ketika melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. 

 

4. GAMBAR  

Berikut adalah gambar pada saat pelaksanaan PKM: 

 

 

Gambar 1. Foto Pelaksanaan PKM 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kegiatan PKM ini kami lakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama, dosen menjelaskan modul 

pelatihan secara tutorial. Saat pemaparan modul, ternyata siswa-siswi cukup tertarik dan banyak 

bertanya tentang topik yang dibahas. Sehingga diskusi berjalan dengan suasana yang hidup. 

Tahap kedua, dosen membahas beberapa soal latihan dalam bentuk kasus sederhana. Saat 

pembahasan kasus, para siswa lebih tertarik karena kasus yang dibahas bersifat aktual dan 

sederhana. Tahap ketiga, dosen memberikan kuis sebagai feedback. Dosen memberikan soal 

latihan kepada para murid untuk dikerjakan secara berkelompok dan ternyata hasilnya cukup 

memuaskan. Artinya, para peserta memahami materi pelatihan yang diberikan dengan baik. 
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Saran untuk pelatihan selanjutnya adalah agar dapat diberikan pelatihan dengan topik yang 

berbeda, terkait dengan akuntansi biaya, misalnya: akuntansi untuk perusahaan yang berbasis 

pesanan, Economic Order Quantity, Just In Time, dan lain sebagainya. 

 

Ucapan Terima Kasih 

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Rektor Universitas Tarumanagara, Direktur 

Penelitian dan PKM Universitas Tarumanagara, Dekan dan jajaran pimpinan Fakultas Ekonomi 

Universitas Tarumanagara serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.              
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ABSTRAK 

Peranan kewirausahaan bagi pertumbuhan ekonomi saat dunia berubah menuntut perubahan pula. Tidak sekedar 

meningkatkan output dan pendapatan per kapita, namun juga perubahan dalam struktur bisnis dalam masyarakat. 

Progress teknologi terkini dan ilmu pengetahuan memiliki andil dalam mendorong entrepreneurial baru. Oleh 

karenanya pengabdian kepada masyarakat yang dicanangkan mempunyai program untuk memberikan dan 

menumbuhkan kreativitas dan inovasi kewirausahaan kepada masyarakat luas khususnya bagi LPA Guna Nanda 

Cakung. Pengurus dan siswa LPA Guna Nanda diberikan pembekalan perihal kreativitas dan inovasi untuk 

menumbuhkan semangat kewirausahaan. Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan anak-anak 

LPA Guna Nanda menikmati kebersamaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mengerti akan bentuk 

kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan.  

Kata kunci: kreativitas, inovasi, kewirausahaan   

 

1. PENDAHULUAN 

Kesuksesan salah satu jenis usaha kerap disajikan dan disuguhkan kepada masyarakat umum 

terutama kawula muda baik di media sosial maupun media nusantara lainnya. Namun edukasi 

tentang kewirausahaan yang berbentuk pengetahuan dan praktik belum sepenuhnya dimengerti 

dan disadari tahapan proses yang harus dilalui.  

Edukasi mengenai kewirausahaan menjadi penting karena beberapa faktor, antara lain 

terbatasnya kesadaran masyarakat akan kreativitas dan inovasi yang mampu memunculkan 

peluang usaha baru; kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai 

kewirausahaan dan bisnis itu sendiri; masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam hal 

keamanan baik dalam sistem penjualan, pembayaran maupun pengiriman barang; kurangnya 

kesadaran masyarakat untuk memperhitungkan keuangan dan perpajakan dari hasil usaha.  

Inovasi merupakan salah satu topik yang banyak diteliti secara luas di berbagai latar belakang 

ilmu (Fagerberg, Mowery, & Nelson, 2004). Berbagai penelitian di bidang ilmu sejarah, 

ekonomi, hukum, teknik, sosiologi, manajemen, pemasaran, bisnis internasional, dan kebijakan 

publik telah dilakukan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mendorong munculnya inovasi di 

berbagai negara (Fagerberg, Mowery, & Nelson 2005; Im et al. 2003; Murtha, Lenway, & Hart 

2005; Song & Parry 1997). 

Inovasi dibutuhkan untuk tetap dapat memenangkan persaingan di pasar. Dalam konteks 
berbisnis, wirausaha – wirausaha saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan perubahan, baik 

dari segi perkembangan produk, perubahan selera konsumen, hingga peraturan pemerintah yang 
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dapat mengubah kegiatan berbisnis. Kebutuhan untuk dapat menciptakan produk yang lebih baik 

dalam waktu yang lebih singkat dan biaya yang lebih efisien hampir menjadi kendala bagi 

seluruh wirausaha di industri mana pun. Oleh karena itu, tantangan utama yang dihadapi 

wirausaha saat ini adalah menciptakan inovasi – inovasi baru yang berkelanjutan dan tepat waktu 

sesuai untuk dapat mencapai keberlangsungan usaha dalam jangka panjang (Christensen, 1997). 

Peter F. Drucker yang dikenal sebagai pakar di bidang manajemen berpendapat bahwa dalam 

sebuah kegiatan usaha, tujuan utama yang harus dicapai adalah menciptakan pelanggan. Oleh 

karena itu menciptakan pelanggan menjadi tujuan utama setiap usaha maka fungsi utama yang 

harus dijalankan oleh setiap bisnis adalah pemasaran dan inovasi (Drucker & Maciariello, 2008). 

Kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan merupakan tiga dimensi yang saling berkaitan. 

Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk dapat memikirkan dan mengembangkan ide-ide 

baru, cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang, sehingga muncul solusi kreatif. Inovasi 

adalah kemampuan untuk mengimplementasi ide-ide kreatif tersebut terhadap permasalahan dan 

peluang yang ada untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan orang. Inovasi harus bisa 

diterima oleh pasar. Kewirausahaan adalah sebuah proses disiplin dan sistematis dalam 

menerapkan kreativitas dan inovasi terhadap kebutuhan, problem, dan peluang pasar. 

Peluang generasi muda untuk menjadi wirausahawan saat ini semakin terbuka lebar. Pemerintah 

telah memberikan ruang yang luas untuk generasi muda berkarya dan berkreasi. Untuk menjadi 

wirausahawan muda hanya dibutuhkan modal kemauan yang kuat, keberanian dan kesiapan 

mental meninggalkan “zona nyaman” menuju zona ketidakpastian yang sarat peluang dan 

tantangan. 

Generasi muda dipercayakan merupakan “gudang” kreativitas. Generasi muda adalah sumber 

daya produktif yang dengan ide kreatifnya dapat membuka sebuah usaha (wirausaha) yang juga 

membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran di angkatan kerja produktif 

karena menyediakan lapangan kerja. Maka semakin banyak generasi muda yang membuka usaha 

akan membantu perekonomian negara. 

Memiliki jiwa entrepreneur berarti mendorong seseorang untuk berpikir mandiri, kreatif, 

inovatif, bertanggung jawab, disiplin, dan tidak mudah menyerah, seperti layaknya seorang 

wirausaha ketika memulai usahanya dari bawah. Alangkah baiknya bila cara berpikir tersebut 

ada di setiap pikiran generasi muda yang menjawab tantangan dan bisa mengambil peluang. 

Sayangnya, banyak generasi muda anak smu jika ditanya “apa yang ingin dilakukan setelah lulus 

smu, apakah mancari pekerjaan, membuka usaha baru, atau menjadi karyawan sambil membuka 

usaha baru?” Mayoritas dari mereka akan menjawab menjadi karyawan atau mencari pekerjaan. 

Mindset inilah yang perlu diubah pada para generasi muda. 

Karena mayoritas akan menjawab untuk menjadi karyawan setelah menyelesaikan pendidikan 

sekarang, maka ini akan sangat disayangkan, mengingat Indonesia merupakan negara dengan 

piramida muda, dimana usia produktif mendominasi. Tentunya, wirausaha tidak semudah 

membalikkan telapak tangan. Perlu sebuah sistem yang baik, dijalankan secara konsisten, di 

kontrol, dan ditanamkan sejak dini pemikiran jiwa wirausaha pada setiap insan Indonesia. 

Karena banyak generasi produktif di Indonesia yang masih menganggur, maka sangat diperlukan 

kesiapan mental para generasi produktif untuk memulai usaha baru. Di makalah ini kita akan 

lebih membahas perlunya kreativitas dan inovasi bagi wirausahawan muda. 

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM 

LPA Guna Nanda – Cakung merupakan Lembaga Pembinaan Anak yang tertarik untuk bekerja 

sama dengan tim Dosen Fakultas Ekonomi untuk memberikan penyuluhan dan pengarahan 
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terkait kewirausahaan ini. Total peserta mencapai 50 orang yang terdiri dari anak-anak dan 

pengurus LPA Guna Nanda. 

Mengingat Indonesia merupakan negara dengan piramida muda, dimana usia produktif 

mendominasi. Maka alangkah baiknya bila setiap generasi muda bisa membuka usaha baru 

dengan kekreativan dan inovasinya. Karena para generasi muda dipercaya mampu meningkatkan 

kemampuan ekonomi, maka diperlukan generasi muda untuk bisa berkreatif dan berinovasi. 

Generasi muda dipercaya lebih mengetahui tren sekarang, sehingga akan lebih mudah bagi 

mereka untuk menciptakan sesuatu yang baru yang akan terjual dengan bagus di saat ini. Tetapi, 

tidak cukup hanya menghasilkan sesuatu yang akan terjual laris di saat ini, disinilah diperlukan 

ide-ide kreatif dan inovasi meraka. 

Bila para generasi muda bisa menggunakan otak mereka yang masih fresh dan mengetahui apa 

yang diperlukan pasar saat ini maka dipercaya akan mampu membuka usaha yang baru dan 

menciptakan pasar baru. Tentunya kreativitas diperlukan bila ada rencana membuka usaha baru. 

Kreativitas merupakan sebuah dasar untuk memulai usaha baru. Pada wirausahaan jenis apapun, 

kreativitas diperlukan. Jika wirausaha mampu membuka bisnis yang baru maka akan menjadi ciri 

khas bagi produk tersendiri, meskipun akan ada yang ikuti ide-ide yang telah dimunculkan. 

Tetapi sebagian konsumen tetap akan ingat bahwa kitalah yang memunculkan ide tersebut, 

kitalah yang pertama meluncurkan ide baru itu. 

Anak kurang dimotivasi untuk membuat hal yang bersifat inovatif sejak dini karena pengaruh 

orang tua. Penguatan motivasi berprestasi dan pengembangan diri sangatlah penting bagi 

wirausaha muda untuk mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya. Menurut Sonny (dalam 

Rambat:2004) dalam diri pengusaha, mengenal potensi dirinya akan menimbilkan dorongan 

bahwa mengenal berbagai hal yang telah dicapai sebenarnya akbiat dari perilaku dirinya 

memanfaatkan kekuatan dan kelemahan, sebenarnya diyakini sebagai faktor-faktor yang dapat 

mendorong pencapaian cita-cita dan tujuannya. Semakin menyakini makna prestasi dirinya, 

semakin menyakini bahwa prestasi harus dapat mendorong untuk terwujudnya prestasi yang 

lebih baik lagi. 

Prestasi yang sudah baik pada diri wirausaha muda akan tertantang untuk mewujudkan prestasi 

yang sempurna. Tujuan dan tekad diri akan membangkitkan semangat berprestasi. 

Entrepreneurship tidak hanya diajarkan dalam seminar maupun konteks buku. Entrepreneurship 

perlu sebuah praktik dan contoh aktual serta pembuktian di lapangan untuk membentuk sebuah 

kemampuan berwirausaha. Penalaran adalah cara terbaik untuk mengajarkan Entrepreneurship. 

Ketidakseimbangan dinamis membuat wirausaha muda terus terpacu membuat inovasi sebagai 

pemecahan masalah. Bukan kendala untuk berhenti berpikir kreatif. Penanaman jiwa wirausaha 

seperti berani bertanggung jawab, mandiri, kreatif dengan terjunnya generasi muda ke dunia 

Entrepreneurship, tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri tetapi berperan pula dalam 

perkembangan ekonomi bangsa (khususnya ekonomi kreatif) untuk meningkatkan 

perkembangan ekonomi nasional. 

Sehubungan dengan hal tersebut, program dan experienced sharing dalam bentuk penyuluhan 

dan pembinaan kreatifitas dan inovasi kewirausahaan ini perlu dilakukan dan dipahami oleh 

semua kalangan masyarakat khususnya kaum muda agar dapat mempersiapkan diri dan 

memperluas wawasan mereka di bidang kewirausahaan. 

Khalayak sasaran adalah anak-anak LPA Guna Nanda di Cakung, Jakarta Timur hal ini berkaitan dengan 

promosi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara sebagai salah satu fakultas terbaik yang 

menawarkan ilmu kewirausahaan. 
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Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di sekolah tersebut dengan jumlah panitia dosen 

sebanyak empat orang dengan target total peserta sebanyak 50 orang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan 

dan permainan yang disertai dengan sharing experience selama 2 jam. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Semakin maju suatu negara, maka semakin banyak orang yang terdidik dan banyak pula orang 

menganggur. Maka semakin dirasakan pentingnya dunia wirausaha. Pembangunan akan lebih 

berhasil jika ditunjang oleh wirausahawan yang dapat membuka lapangan kerja, karena 

kemampuan pemerintah sangat terbatas. Pemerintah tidak akan mampu menggarap semua aspek 

pembangunan karena sangat banyak membutuhkan anggaran belanja, personalis, dan 

pengawasan. Wirausaha merupakan potensi pembangunan, baik dalam jumlah maupun dalam 

mutu wirausaha itu sendiri. Generasi muda dengan semangat darah muda ditunjang ide kreatif 

yang dimilikinya jika diarahkan dengan baik, maka akan meningkatkan produktivitas dan 

berdampak pula pada suksesnya pembangunan. 

Menumbuhkan jiwa wirausaha yang tangguh pada diri seseorang memang membutuhkan waktu 

yang terbilang lama dan dibutuhkan kesabaran untuk selalu mengasahnya serta perlu untuk kerja 

sama dari lingkungan pribadi. Jiwa entrepreneurship dapat diupayakan untuk dikembangkan 

serta dibekalkan pada generasi muda untuk menguatkan mental dan bekal masa depan. 

Membiasakan menjalani kehidupan sebagai praktik dan penalaran langsung akan menimbulkan 

semangat tinggi untuk berpola hidup produktif. Penanaman gagasan bahwa setiap waktu adalah 

uang, setiap tenaga adalah kerja dan setiap ide merupakan inovasi perubahan. Tumbuhkan bahwa 

generasi muda memang siap untuk menjadi wirausaha muda yang sukses. 

Dikarenakan negara membutuhkan generasi muda yang berani melakukan ide-ide yang ada di 

benah mereka, maka diharapkan para generasi muda berani merealisasikan ide – ide dan keluar 

dari comfort zone untuk melakukan hal – hal baru yang akan membawa keuntungan bagi negara 

seperti meningkatkan perekonomian, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, 

membawa negara ke posisi yang lebih baik. 

Pada persaingan global yang sengit ini, wirausaha muda memerlukan kreativitas yang lebih agar 

bisa menghindari pengangguran. Dengan adanya kreativitas dan inovasi, wirausaha muda bisa 

mengembangkan usahanya ke arah yang kreatif. Jadi jika seorang wirausaha muda bisa 

menciptakan ide bisnis yang benar – benar kreatif dan inovatif serta bisa tetap eksis meskipun di 

tahap krisis dengan arti mampu bertahan dalam persaingan yang ketat, maka wirausahaan itu 

dipercaya mampu membawa dampak yang baik bagi perekonomian. 

Dalam berbisnis, wirausahaan akan selalu berhadapan dengan berbagai masalah seperti cara 

bertahan hidup di persaingan yang ketat, dituntut untuk terus mengembangkan produk, untuk 

menyelesaikan masalah-masalah seperti itu juga diperlukan ide kreatif dari wirausahaan. Karena 

persaingan tidak pernah berhenti sehingga ide kreatif wirausahaan akan selalu diuji apakah bisa 

menghasilkan ide-ide untuk memperbaiki produk agar menjadi lebih unggul dan menjadi 

keunggulan kompetitif yang bisa berhasil bertahan di pangsa pasar. 

Karena ide-ide baru yang ada di pikiran generasi muda yang masih fresh, imajinasinya masih 

kuat. Terkadang bisnis baru muncul dari imajinasi yang kita anggap tidak mungkin terjadi. Maka 

dari sini wirausaha muda juga berperan untuk memunculkan bisnis baru yang kreatif. 

Dengan anggapan bahwa wirausaha muda mampu memunculkan bisnis baru yang kreatif dengan 

sistem usaha yang berbeda, bukan meniru-niru bisnis lain yang telah ada, kita diharapkan agar 

bisa membuka pangsa pasar yang baru. Jika kita meniru bisnis yang telah ada itu sama artinya 

dengan kita memasuki pangsa pasar yang telah ada persaingan dan kita berkedudukan sebagai 

pebisnis baru dalam pasar yang telah ada, itu akan jauh lebih susah jika kita mampu menciptakan 

pangsa pasar yang baru. Jika kita menciptakan pangsa pasar yang baru maka kedudukan kita 
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sama menjadi pebisnis baru namun kita lebih aman karena peluang bisnis itu kita yang buka, 

sehingga belum ada persaingan sebelumnya. 

 

Setiap bisnis pastinya ingin berjalan panjang, agar bisnis kita bisa berjalan panjang, respon dari 

konsumen akan menajdi kunci penting. Oleh karena itu, diperlukan ide-ide kreatif wirausahaan 

dan terus menerus berinovasi. Jika wirausahaan cukup kreatif, maka ia akan bisa selalu mendapat 

ide baru untuk mengemas ulang produk yang lama sehingga bisa menciptakan nilai tambah bagi 

produk yang lama. Dengan cara ini akan bisa menarik konsumen baru yang akan meningkatkan 

laba perusahaan, langganan kita pun menjadi lebih setia karena bisa merasakan perusahaan kita 

masih berjalan dengan bagus dan tidak jenuh karena produk kita terus berkembang. Dengan 

adanya inovasi, maka konsumen yang membeli produk kita dan puas akan memberitahu kepada 

lingkungannya, di sini kita juga mendapat keuntungan promosi / pemasaran produk sehingga 

produk yang terjual juga semakin lancar. 

Meskipun, wirausaha muda yang memiliki ide-ide kreatif dan inovasi sangat diperlukan, namun 

masih banyak generasi muda yang tidak kreatif dan inovasi. Ada beberapa alasan yang 

menyebabkan generasi muda tidak kreatif dan inovasi antara lain. 

Diharapkan pendidikan Indonesia bisa lebih mengacu kepada praktek yang akan meningkatkan 

kreatif siswa dalam berpikir. Semakin banyak anak muda yang berkecimpung di dunia 

wirausaha, semakin banyak pula produktivitas yang dihasilkan sehingga berdampak pula pada 

meningkatnya perkembangan ekonomi nasional. 

 

4. KESIMPULAN 

Dari pelaksanaan PKM di LPA Guna Nanda, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik 

antara lain, peserta yang mengikuti kegiatan berjumlah 50 orang baik siswa maupun dari petugas 

LPA Guna Nanda. Meski Biksuni Guna Sasana berhalangan hadir di tengah-tengah pelaksanaan 

kegiatan PKM, namun yang bersangkutan menawarkan kesempatan kepada tim PKM untuk 

kembali melaksanakan PKM di lokasi lain di bawah asuhan Biksuni Guna Sasana. Beberapa 

petugas LPA Guna Nanda tertarik dan ingin melakukan perubahan dalam cara berwirausaha 

yang dilakukan di dalam LPA Guna Nanda, hal ini menjadi hal positif yang diperoleh tim PKM 

Untar yang ke depannya yang dapat dilakukan pendekatan lain untuk memajukan usaha yang 

sudah dilakukan.  
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ABSTRAK 

Pendidikan kewirausahaan penting bagi generasi muda Indonesia saat ini. Sebagai generasi penerus bangsa, peranan 

mereka sangat penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Karena 

perkembangan jaman juga akan berkontribusi pada bertambahnya jumlah populasi di Indonesia. Akibatnya, angka 

pengangguran di usia produktif pun diperkirakan akan melonjak. Hal ini sejalan dengan hasil proyeksi lembaga riset 

asal Amerika Serikat Pew Research, bahwa pada tahun 2050, penduduk Muslim akan mencapai 2,8 miliar atau 30% 

dari populasi dunia. Hanya selisih sangat tipis dari Kristen yang berjumlah 2,9 miliar atau 31%. Tantangan inilah 

yang dihadapi oleh generasi muda saat ini, khususnya pelajar sekolah berbasis agama Islam atau pesantren. Mereka 

biasa disebut dengan santri. Sebagai negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbesar di dunia saat ini, 

Indonesia sangat berpotensi melahirkan kalangan yang tidak hanya mampu menguatkan karakter kehidupan 

beragama di masyarakat, namun juga menjadi bagian penting dalam pengembangan kemampuan masyarakat dalam 

pembangunan ekonomi berkelanjutan. Karena itu, di tengah kehidupan santri di pesantren maupun pelajar di sekolah 

berbasis agama Islam, kaum remaja diharapkan tidak hanya fokus belajar tentang ilmu agama dan memperkaya 

pengetahuan ke-Islam-an mereka, melainkan juga memperkaya cakrawala mereka tentang pentingnya berbisnis 

sejak usia muda. Dengan metode penyuluhan dan diskusi tentang Santripreneur, Tim Fikom Untar melaksanakan 

kegiatan workshop dengan tema “Komunikasi Bisnis Program Santripreneur Untuk Mencetak Entrepreneur Muda”, 

yang dilaksanakan di Pesantren SMA Adzkia Islamic School (AIS) Ciputat, Tangerang Selatan. Dari kegiatan ini 

diharapkan para santri memahami dan mampu mengembangkan diri menjadi Santripreneur. 

Kata kunci: Santripreneur, Pesantren SMA Adzkia, Entrepreneur, Komunikasi  

 

1. PENDAHULUAN 

Kegiatan wirausaha saat ini dianggap penting bagi generasi muda, karena generasi muda 

dipercaya merupakan penerus bangsa untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri 

maupun orang lain. Seiring berkembangnya jaman, jumlah populasi penduduk pun semakin 

bertambah. Penduduk berusia produktif pun akan meningkat jumlahnya dan jumlah lapangan 

pekerjaan akan semakin jarang. Padahal setiap orang membutuhkan sumber pendapatan agar 

mampu bertahan hidup dan memperbaiki kualitas ekonomi individu maupun keluarga. Yang 

lebih penting lagi, pendapatan individu tadi akan sangat berkontribusi dalam meningkatkan 

pendapatan perkapita negara. 

Masalahnya, tidak semua masyarakat menyadari akan hal ini. Selepas pendidikan dasar, 

menengah bahkan tinggi, sebagian masyarakat justru memilih untuk mencari pekerjaan sebagai 

buruh. Padahal, sebagai bagian dari masyarakat berpendidikan, seyogyanya mereka harus 

berpikir untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan berwirausaha. Berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia per Februari 2018 

berjumlah 6,87 juta orang atau 5,13%. Angka ini turun sekitar 2% dibandingkan dengan Februari 

2017 yang berjumlah 7,01 juta orang atau 5,33%. Dilihat dari tingkat pendidikannya, persentase 

tertinggi pengangguran adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 8,92%. 

Sedangkan untuk pendidikan SD ke bawah berjumlah 2,67%; lalu Sekolah Menengah Pertama 
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(SMP) 5,18%; Universitas 6,31%; sekolah menengah atas (SMA) 7,19%; dan Diploma I-III 

sebesar 7,92%. (www.detik.com, 7 Mei 2018) 

Salah satu definisi wirausaha menurut Marzuki dalam Sunarya (2011), dalam konteks 

manajemen, pengertian entrepeneur adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam 

menggunakan sumber daya seperti finansial (money), bahan mentah (materials), dan tenaga kerja 

(labours), untuk menghasilkan suatu produk baru, bisnis baru, proses produksi, atau 

pengembangan organisasi usaha (Marzuki Usman, 1997:3). Entrepeneur adalah seseorangyang 

memiliki kombinasi unsur-unsur (elemen-elemen) internal yang meliputi kombinasi motivasi, 

visi, kominikasi, optimisme, dorongan semangat, kemampuan untuk memanfaatkan peluang 

usaha. (Sunarya, Sudaryono, & Saefullah, 2011) 

Salah satu wadah yang diharapkan mampu mencetak generasi muda yang siap berwirausaha 

adalah lembaga pendidikan berbasis agama Islam atau pesantren. Pondok pesantren sendiri 

merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, yang mucul sejak 300-400 tahun lalu 

di Jawa. Di awal kehadirannya, pondok pesantren bersifat tradisional dengan hanya mendalami 

ilmu-ilmu agama Islam sebagai pedoman hidup (tafaqquh fi al-din), dengan menekankan 

pentingnya moral dalam bermasyarakat (Mastuhu, 1994 dalam Syafe’i, 2017). 

Kiprah pesantren pun sangat dirasakan masyarakat, di antaranya: pembentukan kader-kader 

ulama dan pengembangan keilmuan Islam, serta penggagas gerakan protes terhadap pemerintah 

kolonial Hindia Belanda. Peran santri pun terus berkembang. Paska kemerdekaan Indonesia, 

terutama sejak transisi ke Orde Baru dan ketika pertumbuhan ekonomi betul-betul naik tajam, 

pendidikan pesantren menjadi semakin terstruktur. Kurikulumnya pun menjadi lebih bervariasi. 

Tidak hanya diwarnai dengan kurikulum agama, pesantren juga menawarkan mata pelajaran 

umum dengan menggunakan kurikulum ganda, yaitu kurikulum Kemendiknas dan kurikulum 

Kemenag.  

Proses pengembangan dunia pesantren selain menjadi tanggung jawab internal pesantren, juga 

didukung oleh pemerintah secara serius sebagai proses pembangunan manusia seutuhnya. 

Meningkatkan dan mengembangkan peran serta pesantren dalam proses pembangunan di era 

otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan 

nasional terutama sektor pendidikan. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang membentuk 

dan mengembangkan nilai-nilai moral, kini dapat menjadi pelopor sekaligus inspirator 

pembangkit moral bangsa. (Syafe’i, 2017) 

Atas dasar itulah, pemerintah memberikan dukungan kepada para santri yang menuntut ilmu di 

pesantren, terutama dalam hal pengembangan jiwa wirausaha. Salah satunya lewat Program 

Santripreneur. Dalam program ini, Kementerian Perindustrian menargetkan 18 pondok pesantren 

menjadi percontohan pelaksanaan Program Santripreneur pada tahun 2018. Tujuannya agar para 

santri bisa berkontribusi dalam proses industri sehingga banyak melahirkan pengusaha dari 

kalangan santri. Dengan banyaknya kalangan santri yang menjadi pengusaha, hal ini akan 

berdampak pada jumlah pengangguran di negeri ini. Sebab, sekecil apapun skala bisnis yang 

dibangun, tetap akan menyerap tenaga kerja sehingga akan berdampak pada sektor ekonomi. 

(Pradipha, 2017) 

Berdasarkan permasalah mitra dalam hal ini adalah Pesantren SMA Adzkia Ciputat, Tangerang 

Selatan, maka Tim PKM Fikom Untar akan melasanakan workshop mengenai komunikasi bisnis 

dalam program Santripreneur untuk mencetak calon pengusaha muda. Hal tersebut akan 

dijadikan masukan untuk menemukan solusi yang tepat dari permasalahn tersebut.  

Dari pemaparan di atas, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara berkewajiban 

untuk melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) kepada siswa-siswi kelas XII 

Pesantren SMA Adzkia Ciputat, Tangerang Selatan, dengan tujuan supaya anak-anak tersebut 

mampu memahami konsep wirausaha dan bias mempraktikkannya.  
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Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah memberdayakan masyarakat, 

khususnya generasi muda di pesantren untuk sadar dalam membangun perekonomian di 

Indoensa melalui kegiatan entrepreneur. Manfaat yang diperoleh dengan pelaksanaan kegiatan 

Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah membantu generasi muda khususnya di pesantren 

untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana masuk dalam kegiatan 

enterpreneur, dan apa saja yang diperlukan. Dengan pemberian materi di pesantren SMA Adzkia 

Ciputat Tangerang Selatan diharapkan masyarakat generasi muda untuk memiliki pemahaman 

tentang entrepreneurship.  

Untuk dapat mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi secara efektif, baik secara 

personal maupun profesional perlu dilakukan aktivitas komunikasi yang rutin dan otomatis 

dilakukan. Menurut Stephen Covey, komunikasi merupakan keterampilan yang penting dalam 

hidup manusia. Unsur yang paling penting dalam berkomunikasi adalah bukan sekedar apa yang 

ditulis atau yang disampaikan, tetapi karakter kita dan bagaimana proses penyampaian pesan 

tersebut. Penerima pesan tidak hanya sekedar mendengar kalimat yang disampaikan, tetapi juga 

membaca dan menilai sikap kita. Jadi syarat utama dalam komunikasi yang efektif adalah 

karakter kokoh yang dibangun dari fondasi etika serta integritas pribadi yang kuat. 

Untuk dapat melakukan komunikasi yang efektif, maka kemampuan untuk mengirimkan pesan 

atau informasi yang baik, kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik, serta keterampilan 

menggunakan berbagai media atau alat audio visual merupakan bagian yang sangat penting. 

Komunikasi seringkali terganggu atau bahkan dapat menjadi buntu sama sekali. Menurut Cruden 

dan Sherman, hambatan ini mencakup:  

a. Hambatan yang berasal dari perbedaan individual manusia, seperti perbedaan persepsi, umur, 

keadaan emosi, status, keterampilan mendengarkan, pencarian informasi, penyaringan informasi. 

b. Hambatan yang ditimbulkan oleh iklim psikologis dalam organisasi atau lingkungan sosial dan 

budaya, seperti suasana dan iklim kerja serta tata nilai yang dianut. 

Wirausahawan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan-

kesempatan bisnis; mengumpulkan sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan untuk 

mengambil tindakan yang tepat, mengambil keuntungan serta memiliki sifat, watak dan kemauan 

untuk mewujudkan gagasan inovatif kedalam dunia nyata secara kreatif dalam rangka meraih 

sukses/meningkatkan pendapatan. Intinya, seorang wirausaha adalah orang-orang yang memiliki 

karakter wirausaha dan mengaplikasikan hakikat kewirausahaan dalam hidupnya. Dengan kata 

lain, wirausaha adalah orang-orang yang memiliki jiwa kreativitas dan inovatif yang tinggi 

dalam hidupnya. 

Kewirausahaan adalah nilai-nilai yang membentuk karakter dan perilaku seseorang yang selalu 

kreatif berdaya, bercipta, berkarya dan bersahaja dan berusaha dalam rangka meningkatkan 

pendapatan dalam kegiatan usahanya. Meredith dalam Suprojo Pusposutardjo (1999), 

memberikan ciri-ciri seseorang yang memiliki karakter wirausaha sebagai orang yang (1) 

percaya  diri, (2) berorientasi tugas dan hasil, (3) berani mengambil risiko, (4) berjiwa 

kepemimpinan, (5) berorientasi ke depan, dan (6)  keorisinalan. 

Jadi, untuk menjadi wirausaha yang berhasil, persyaratan utama yang harus dimiliki adalah 

memiliki jiwa dan watak kewirausahaan. Jiwa dan watak kewirausahaan tersebut dipengaruhi 

oleh keterampilan, kemampuan, atau kompetensi. Kompetensi itu sendiri ditentukan oleh 

pengetahuan dan pengalaman usaha. Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa seseorang 

wirausaha adalah seseorang yang memiliki jiwa dan kemampuan tertentu dalam berkreasi dan 

berinovasi. Ia adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang 

baru dan berbeda (ability to create the new and different) atau kemampuan kreatif dan inovatif. 

Kemampuan kreatif dan inovatif tersebut secara riil tercermin dalam kemampuan dan kemauan 
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untuk memulai usaha (start up), kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang baru (creative), 

kemauan dan kemampuan untuk mencari peluang (opportunity), kemampuan dan keberanian 

untuk menanggung risiko (risk bearing) dan kemampuan untuk mengembangkan ide dan 

meramu sumber daya. 

 

2. METODE 

Metode atau cara yang digunakan dalam melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini 

menggunakan rangkaian kegiatan yang saling terkait satu dengan yang lain. Untuk pengumpulan 

data awal, menggunakan metode riset studi media dan literatur.   

Selain itu juga, dilakukan perkenalan dan wawancara singkat dengan pihak pesantren SMA 

Adzkia untuk mendapatkan permasalahan umum mengenai kegiatan pengabdian seperti apa yang 

sesuai dengan khayalak sasaran, dan juga sosialisasi tema seperti apa yang dibutuhkan oleh 

sekolah yang akan menjadi peserta.  

Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian 

Kepada Masyarakat:  

1. Tim PKM Fikom Untar mengajukan permohonan kepada pihak SMA Islam Adzkia, Ciputat, 

Tangerang Selatan. 

2. Tim PKM Fikom Untar mendapat undangan melaksanakan kegiatan di SMA Islam Adzkia, Ciputat, 

Tangerang Selatan. 

3. Tim PKM Fikom Untar berkorespondensi dengan Kepala Sekolah sekolah tersebut, dengan tujuan 

untuk mengetahui permasalahan dan waktu pelaksanaan kegiatan workshop.  

4. Tim PKM Fikom Untar membuat proposal terkait kebutuhan tersebut.  

5. Pelaksanaan workshop kegiatan kepada pelajar kelas XII SMA Islam Adzkia. 

6. Penyusunan laporan kegiatan PKM  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam kegiatan ini tim Fikom Untar melakukan penyuluhan tentang arti penting Entrepreneur 

dalam perekonomian sekarang ini. Terlebih lagi dengan adanya dorongan dari pemerintah agar 

para Santri bisa lebih terlibat dalam usaha kecil dan menengah. Para peserta diberi ide bisnis 

yang mungkin bisa dilakukan oleh para peserta. Dari hal yang sederhana hingga yang lebih 

kreatif bisa dilakukan oleh para santri.  

Kegiatan pembagian kuesioner dilakukan secara langsung kepada para peserta yang merupakan 

siswa SMA Adzkia Islamic School pada saat sebelum dan sesudah kegiatan workshop.  Jumlah 

total peserta adalah 50 peserta. Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

pengetahuan peserta workshop terhadap materi yang disampaikan yakni program santripreneur 

dan konsep entrepreneur Hasilnya secara umum, diketahui bahwa masing-masing peserta 

memiliki minat untuk melakukan entrepreneur. 
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Tabel 1. Minat ingin memiliki bisnis sendiri 

 

Sebagian besar peserta sebelum dimulai kegiatan workshop sudah menunjukkan minatnya untuk 

memiliki bisnis sendiri. Setelah mengikuti kegiatan workshop, para peserta yang berminat 

bertambah. Terlihat mereka yang menjawab tidak menurun dari enam persen menjadi dua 

persen setelah mengikuti kegiatan workshop dari tim abdimas Fikom Untar.  

 

 

Tabel 2. Aspek yang mampu menjadi ide bisnis 

 

Setelah mengikuti workshop para peserta lebih memahami apa yang menjadi aspek untuk 

menjadi ide bisnis. Dari tiga aspek yakni masalah, keinginan dan kebutuhan, peserta menjadi 

lebih paham tentang masalah dan kebutuhan untuk menjadi ide bisnis.  
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Tabel 3. Tantangan dalam berbisnis bagi siswa/i 

 

Salah satu yang diharapkan dari kegiatan ini adalah kesadaran tentang entrepreneur. Dari 

kegiatan ini para peserta lebih paham apa tantangan dalam melakukan entrepreneur, bahwa 

entrepreneur itu perlu kerja keras. Kegiatan workshop ini juga memberikan keyakinan bagi para 

perserta untuk tidak takut gagal. Ini terlihat dari penurunan khawatir akan gaga sebelum dan 

sesudah mengikuti kegiatan workshop.  

 

 

Tabel 4. Hal yang harus disiapkan saat ingin bisnis 

 

Dari kegiatan workshop ini para peserta lebih paham dengan apa yang harus disiapkan saat ingin 

memulai bisnis. Terutama motivasi diri yang kuat menjadi hal sangat diperlukan dalam memulai 

kegiatan bisnis.  
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Tabel 5. Yang dilakukan saat menemui kegagalan bisnis 

 

Para peserta menjadi lebih memahami apa yang dilakukan saat menemui kegagalan dalam bisnis. 

Penjelasan yang disampaikan dari  tim Fikom Untar yang juga menjalanai bisnis, memberikan 

pemahaman kepada peserta tentang hal tersebut.  

    Kegiatan workshop ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 di SMA 

Adzkia Islamic School di Ciputat, Tangerang Selatan. Tim Fikom Untar tediri dari dua orang 

dosen yakni Diah Ayu Candraningrum, S.T, MBA, M.Si dan Farid Rusdi, S.S, M.Si. Selain ada 

enam orang mahasiswa, yang tiga di antaranya menyampaikan pengalaman mereka saat 

menjalani bisnis.   

 

 

Gambar 1. Suasana kegiatan PKM di SMA Adzkia 

 

Mahasiswa juga tampak antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Mereka juga memberikan 

pertanyaan kepada para penyaji materi, untuk mempertajam pemahaman tentang entrepreneur. 

Karena sebagian dari mereka ternyata juga sudah pernah menjalani bisnis meski belum optimal. 
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Selain itu tim Fikom Untar juga memberikan souvenir kepada para peserta yang memberikan 

pertanyaan terbaik dalam kesempatan tersebut. Dalam kesempatan ini peserta juga lebih 

mengenal dengan institusi Fikom Untar. 

 

 

Gambar 4. Tim PKM Fikom Untar dengan sebagian peserta 

 

Kegiatan ini ternyata juga mendapat perhatian media massa. Salah satunya media tempo melalui 

situs online-nya memberitakan kegiatan tini dengan memberi judul ‘Siswa Jangan Takut 

Memulai Bisnis’.  
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Gambar 5. Situs berita Tempo.co memberitakan kegiatan PKM Fikom Untar 

 

4. KESIMPULAN 

Dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilakukan oleh Tim dari Fikom Untar 

di sekolah pesantren SMA Adzkia Islamic School Ciputat Tangerang Selatan dapat disimpulkan 

beberapa hal antara lain:  

1. Jiwa bisnis atau Enterpreneurship bias dimulai dari sejak muda. Hal-hal yang sederhana dari 

sekitar kita bias jadi peluang untuk kegiatan bisnis.  

2. Jiwa entrepreneur berarti harus kerja keras dan pantang menyerah dan juga harus kreatif. 

3. Tidak sedikit dari kalangan siswa SMA yang sudah memulai bisnis  

4. Para peserta dari SMA Adzkia antusias dan termotivasi untuk masuk dalam kegiatan bisnis. 

Dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilakukan oleh Tim dari Fikom 

Untar di sekolah SMA Adzkia Islamic School Ciputat Tangerang Selatan.  
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ABSTRAK 

Pengabdian masyarakat ini adalah untuk memenuhi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan untuk membantu 

masyarakat khususnya sektor UMKM tentang pentingnya pembayaran pajak dan mendampingi mereka agar sektor 

UMKM bisa lebih mandiri dalam membuat pembukuan akuntansi sendiri. Target khusus penyuluhan ini adalah 

memberikan pengetahuan yang memadai mengenai perpajakan dan akuntansi mengenai CV. Selain itu kita juga 

memberikan pendampingan kepada mitra agar selanjutnya bisa lebih mandiri dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya dan juga lebih mandiri dalam membuat pembukuan sendiri. Kegiatan ini akan dilakukan di tempat 

Mitra. Untuk pertama-tama kita akan memberikan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan kepada para karyawannya 

dan juga setelah memberikan penyuluhan pajak dan akuntansi. Setelah itu kita memberikan pendampingan ke mitra. 

Hambatan dalam menerapakan SAK EMKM ini dalam UMKM adalah tidak adanya sosialisasi tentang penerapan 

SAK EMKM membuat pelaku bisnis kecil menengah masih takut untuk menggunakan SAK EMKM. Untuk 

perpajakan UMKM, Pemerintah memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) dari 1% menjadi 0,5%. Hasil dari kegitan ini mitra bias secara mandiri melaksanakan 

kewajiban pembukuan menurut SAK EMKM dan bias melaksanakan kegiatan perpajakan secara mandiri yaitu bisa 

menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya secara mandiri. Kegitan PKM ini dapat memberikan 

kontribusi positif sebagai pemicu kegiatan-kegiatan PKM lanjutan untuk memajukan sektor UMKM. 

Kata kunci: pajak, akuntansi, CV 

 

1. PENDAHULUAN 

Pemberdayaan UMKM di Indonesia saat ini sangat gencar dilakukan oleh pemerintah yakni di 

bawah koordinasi Menteri Negara Usaha Kecil Menengah. Berbagai fasilitas dan kemudahan 

disediakan demi kelangsungan hidup dan perkembangan usaha ini. Fasilitas kredit, 

pendampingan dalam bidang produksi dan marketing diberikan serta pembinaan pada UMKM 

pun dilakukan. (www.staff.uny.ac.id) 

Di masa kini, kebutuhan akan pengetahunan perpajakan sangatlah mendesak bagi semua wajib 

pajak baik wajib pajak Badan maupun wajib pajak orang pribadi. Dengan berkembangnya dunia 

usaha saat ini, Dirjen Pajak dalam rangka mengumpulkan dana untuk pembangunan dan 

menjadikan bangsa Indonesia menjadi wajib pajak yang patuh, sadar dan berdedikasi, maka 

dikeluarkannya berbagai Peraturan perpajakan baru. 

Setiap badan usaha berkewajiban untuk membayar pajak, baik bulanan maupun tahunan, kepada 

pemerintah. Berikut ini kewajiban pajak yang harus dilaksanakan suatu badan usaha. Seluruh 

badan usaha di Indonesia entah yang berbentuk Perusahaan Terbatas (PT), Perusahaan Firma 
(Fa), Perseroan Komanditer (CV)  termasuk entitas mikro, kecil dan menengah yang memiliki 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berkewajiban untuk membayar pajak. 
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Saat ini, negara sudah memberikan kepercayaan kepada perusahaan dan masyarakat untuk 

inisiatif menghitung, melapor dan menyetor pajak (self-assesment). Terdapat beberapa jenis 

pajak bagi WP badan yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Jenis pajak tersebut 

adalah Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. (https://www.online-pajak.com/). 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti telah mendorong dan merangsang 

pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan. Data Kementerian Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) menunjukkan bahwa 97% lapangan kerja 

diberikan oleh UMKM sehingga berkontribusi signifikan mengurangi pengangguran di 

Indonesia. Melihat peran penting tersebut, maka dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak untuk 

mengembangkan dan mewujudkan UMKM yang maju, mandiri, dan modern. 

(www.iaiglobal.or.id) 

Menyadari potensi pajak yang besar ini, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah No. 

46/2013 tentang Pajak Final UMKM (https://www.online-pajak.com/).. Pelaku UMKM tidak 

perlu lagi repot menghitung terlebih dahulu nilai laba bersih. Pelaku UMKM hanya cukup 

membayar pajak final sebesar 1 persen dari total omzet yang diraup. 

Sektor UMKM memang perlu mendapatkan perhatian lebih dari otoritas pajak. Lebarnya 

kesenjangan antara kontribusi UMKM terhadap PDB dibandingkan dengan sumbangan UMKM 

terhadap penerimaan pajak, mencerminkan betapa besarnya potensi pajak yang belum maksimal 

digali. Penggunaan teknologi atau aplikasi memang berpotensi untuk mendorong kepatuhan 

UMKM membayar pajak menjadi lebih baik. 

Pemerintah dalam rangka mendorong pelaku UMKM agar lebih ikut berperan aktif dalam 

kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam 

pembayaran pajak dan pengenaan pajak yang lebih berkeadilan, serta meningkatkan ketahanan 

ekonomi Indonesia. 

Dengan kurangnya informasi dan kurangnya pengetahuan mengenai perpajakan, banyak sektor 

UMKM yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar karena banyak dari 

mereka kurang mendapatkan informasi tentang kewajiban perpajakan di Indonesia. Begitu pula 

dengan pembuatan pembukuan dan pencatatan bagi UMKM, banyak dari mereka yang tidak 

membuat pembukuan dan pencatatan. Hal ini diakibatkan karena minimnya pengetahuan tentang 

akuntansi. 

Karena keterbatasan pengetahuan perpajakan dan akuntansi yang dimiliki oleh mitra, maka pihak 

pimpinan CV Dunia Mas Computer meminta kami selaku team dosen agar dapat membantu 

mitra dalam mengaplikasikan kewajiban pembukuan akuntansi dan membantu memenuhi 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan-aturan pajak yang berlaku. 

Mitra kami  hanya UMKM yang menjual secara retail peralatan komputer yang status wajib 

pajaknya hanya perorangan ingin beralih menjadi wajib pajak badan yaitu menjadi entitas CV. 

Selama ini mitra kami mengalami kesulitan dalam merubah status pajak yang sebelumnya orang 

pribadi menjadi cv. Mitra kami ini tidak mngerti cara menghitung dan melaporkan perpajakan 

untuk cv dan selama tidak ada pembukuan/ pencatatan utk setiap transaksi. Untuk membantu 

masalah mitra maka kami mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat. 

Tujuan Kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan perpajakan dan akuntansi yang lebih 

baik bagi mitra kami dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan-aturan 

pajak yang berlaku dan membantu mitra kami dalam memberikan kontribusi dalam pembayaran 

pajak untuk pembangunan bangsa.  
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2. METODE PELAKSANAAN PKM 

Persiapan kami adalah mengadakan wawacara kepada mitra permasalahan yang dihadapi yaitu 

keterbatasan pengetahuan perpajakan dan akuntansi yang dimiliki oleh mitra. Kegiatan 

penyuluhan ini dikemas dalam bentuk penyuluhan dan tanya jawab.  Materi ceramah disajikan 

dalam bentuk power point. Sesi tanya jawab disediakan untuk memperjelas materi bahasan di 

bidang akuntansi dan perpajakan. 

Kegiatan ini dilakukan pada hari sabtu tanggal 1 September 2018 dari jam 8.00 sampai dengan 

jam 15.00. Untuk sesi pertama dibahas mengenai topik akuntansi untuk CV. Untuk sesi kedua 

dilanjutkan dengan topik perpajakan untuk cv dimana kami menfokuskan khusus untuk pajak 

PPN dan PPh. Setiap akhir sesi selalu ada tanya jawab dan pemberian hadiah bagi pihak 

penanya.  

Kegiatan pendampingan dilakukan untuk memastikan dalam pelaksaannya akuntansi dan 

perpajakan di perusahaan berjalan baik dan bila ada kendala selama periode pendampingan kita 

dari team dosen dapat memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk kegiatan 

pendampingan mitra dalam pelaksanaannya dimulai dari tanggal 1 September 2018 sampai 

dengan 15 Desember 2018. Untuk kegiatan pendampingan kami dari team dosen secara 

bergantian melakukan peninjauan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model yang ditransfer kepada mitra 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dengan kurangnya informasi dan kurangnya pengetahuan mengenai perpajakan, banyak sektor 

UMKM yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar karena banyak dari 

mereka kurang mendapatkan informasi tentang kewajiban perpajakan di Indonesia. Begitu pula 

dengan pembuatan pembukuan dan pencatatan bagi UMKM, banyak dari mereka yang tidak 

membuat pembukuan dan pencatatan. Hal ini diakibatkan karena minimnya pengetahuan tentang 

akuntansi. Sedangkan pengertian akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, 

meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan 
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keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah 

dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Fungsi utama akuntansi 

adalah sebagai informasi keuangan suatu organisasi. Dari laporan akuntansi kita bisa melihat 

posisi keuangan sutu organisasi beserta perubahan yang terjadi di dalamnya. Akuntansi dibuat 

secara kualitatif dengan satuan ukuran uang. Informasi mengenai keuangan sangat dibutuhkan 

khususnya oleh pihak manajer atau manajemen untuk membantu membuat keputusan suatu 

organisasi. 

Akuntansi untuk perpajakan adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran 

suatu transaksi keuangan. Kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan  

pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan. Proses 

akuntansi perpajakan tidak jauh beda dengan proses akuntansi seperti biasanya. Akuntansi selalu 

dimulai dengan transaksi yang akan dicatat. Lalu transaksi yang akan dicatat pada suatu Jurnal, 

kemudian di posting, lalu dimasukan ke dalam neraca lajur dan diakhiri dengan pembuatan 

laporan keuangan. Laporan keuagan ini dapat dibuat secara bulanan atau tahunan. Fungsi 

akuntansi untuk perpajakan ada 4, yaitu : (1) Sebagai dokumentasi perpajakan tahunan yang bisa 

dipakai untuk perbandingan dan mengetahui riwayat keuangan; (2) Sebagai laporan keuangan 

resmi yang bisa kita paparkan saat ingin mendapatkan investor atau kegiatan publikasi lainnya; 

(3) Sebagai bahan analisis untuk mengetahui besar pajak yang harus dibayar perusahaan atau 

lembaga keuangan di masa yang akan datang; (4) Sebagai strategi menganalisa pajak dan 

perencanaannya di masa yang akan datang. Mengingat pentingnya fungsi-fungsi tersebut, maka 

setiap pengolahan data dan pencatatan keuangan harus dilakukan secara detail dan rinci agar 

hasil yang diperoleh sesuai dengan kenyataan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Maka laporan akuntansi pajak perlu disusun dan disajikan berdasarkan aturan yang telah 

ditetapkan pemerintah, tetapi tetap menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di 

Indonesia. Untuk usaha UMKM, di Indonesia memakai Standar Akuntansi Keuangan Entitas 

Mikro, Kecil dan Menengah (EMKM).  

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (EMKM) dimaksudkan untuk 

digunakan oleh entitas UMKM yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan 

menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi 

pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung 

dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. SAK EMKM ini membantu 

UMKM menerapkan SAK lain yang lebih komprehensif seiring dengan perkembangan ukuran 

dan kompleksitas transaksi bisnisnya di masa depan. 

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja 

keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan 

keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan 

khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia 

sumber daya bagi entitas seperti kreditor maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan 

keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya.  

Kerangka pelaporan keuangan SAK EMKM ini diharapkan dapat membantu entitas dalam 

melakukan transisi dari pelaporan keuangan yang berdasar kas ke pelaporan keuangan dengan 

dasar akrual. Penerbitan SAK EMKM ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong literasi 

keuangan bagi UMKM di Indonesia sehingga memperoleh akses yang semakin luas untuk 

pembiayaan dari industri perbankan. Kedepannya, SAK EMKM ini juga diharapkan dapat 

menjadi dasar penyusunan dan pengembangan pedoman atau panduan akuntansi bagi UMKM 

yang bergerak di berbagai bidang usaha 
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SAK EMKM mensyaratkan tiga asumsi dasar yang harus dipenuhi oleh entitas dalam menyusun 

laporan keuangan yang sesuai dengan ED SAK EMKM, yakni asumsi dasar akrual, 

kelangsungan usaha, dan konsep entitas bisnis. Tujuan SAK Entitas Mikro, Kecil dan Menengah 

(EMKM) adalah amanah UU No 1/2013 tentang LKM, memfasilitasi UMKM dalam transisi dari 

pelaporan berdasar kas ke berdasar akrual, dan membantu UMKM menerapkan SAK lain yang 

lebih komprehensif seiring dengan perkembangan ukuran dan kompleksitas transaksi bisnisnya 

di masa depan. 

Hambatan dalam menerapakan SAK EMKM ini dalam UMKM adalah tidak adanya sosialisasi 

tentang penerapan SAK EMKM membuat pelaku bisnis kecil menengah masih takut untuk 

menggunakan SAK EMKM. Ketakutan ini juga didasari dengan keengganan pebisnis dalam 

mengambil risiko untuk mengubah tatanan keuangan yang sudah ada sedari awal. Hal ini 

membuat bisnis UMKM di Indonesia seakan “jalan di tempat”. Inilah salah satu masalah utama 

yang menghambat penerapan SAK EMKM. Banyak pengusaha yang menganggap bahwa 

penerapan SAK EMKM pada perusahaannya tidak akan berdampak pada kondisi keuangan 

mereka. Hal ini tentu salah besar. SAK EMKM akan membantu bisnis UMKM untuk 

mendapatkan pinjaman dari bank sehingga bisnis UMKM jadi lebih berkembang berkat suntikan 

modal tersebut. 

Untuk perpajakan UMKM, Pemerintah memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi 

pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari 1% menjadi 0,5%. Pemerintah 

meluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas 

Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran 

Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. 

Penurunan tarif pajak final untuk UMKM ini walau tidak sampai 0% yang didambakan para 

pelaku usaha kecil dan menengah namun tetap membawa angin segar untuk pelaku usaha. 

Biarpun begitu para pelaku usaha ini diwajibkan memiliki pembukuan yang sayangnya juga sulit 

dilakukan. UMKM umumnya memiliki omset yang tidak besar dalam setahun dan masih minim 

sumber daya manusia yang mumpuni dan dalam tahap berkembang. Sayangnya tarif 0.5 % ini 

tidaklah selamanya dan jika masanya habis maka akan berlaku tarif normal dengan format 

pembukuan. (www.russellbedford.co.id) 

Untuk memenuhi tuntutan dari pemerintah, maka banyak mitra UMKM yang membutuhkan 

pelatihan ini. Hasil yang didapat dari kegiatan ini adalah mitra kami sudah bisa melakukan 

pembukuan dan pencatatan secara mandiri dan benar, mitra kami merasa terbantu untuk 

pengurusan perubahaan status dari UMKM pribadi ke UMKM badan  khususnya dibidang pajak, 

dan mitra kami sudah bisa menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya secara 

mandiri. 

Hasil dari kegiatan ini mitra dapat memahami mengenai Pengertian Pajak,Fungsi Pajak, Cara 

Membayar Pajak, Cara Melapor Pajak, Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan Pajak. 

Sedangakan aspek akuntansi, mitra sudah bisa melakukan penjurnalan dan pembukuan dengan 

rapi serta pembuatan laporan keuangan. 

 

4. KESIMPULAN 

Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi mitra karena dapat menbantu mitra dalam mengenal, 

memahami, dan melaksanakan kewajiban perpajakan dan pembukuannya. Juga dapat bermanfaat 

bagi para dosen jurusan akuntansi FE Untar agar dapat melaksanakan pengabdian masyarakat 

yang merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

http://www.russellbedford.co.id/
http://www.russellbedford.co.id/
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Kegiatan PKM ini sudah memberikan kontribusi positif sebagai pemicu kegiatan-kegiatan PKM 

lanjutan untuk memajukan sektor UMKM. Kami ingin juga membantu pemerintah Indonesia 

agar sukses dan membantu penerimaan pajak bagi negara. 

Saran untuk penyuluhan semacam ini perlu dilakukan secara berkesinambungan agar selain 

memberikan pencerahan kepada masyarakat umum khususnya UMKM.  

 

Ucapan Terima Kasih 

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan 

pimpinanNya sehingga kami dapat menyelesaikan pengabdian masyarakat dengan baik dan tepat 

pada waktunya. Saya dan para team mengucapkan terima kasih kepada Bapak Johandri selaku 

pimpinan CV  yang telah memberi kesempatan dan telah menyediakan tempat 
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ABSTRAK 

Pada tahun 2030, diperkirakan populasi lansia yang berusia diatas 65 tahun akan mencapai 20% dari jumlah 

populasi dunia. Prevalensi penyakit alergi pada lansia diperkirakan sekitar 5-10%, dimana penyakit alergi ini akan 

mengganggu serta menurunkan kualitas dan produktivitas hidup penyandangnya. Penyakit alergi yang sering pada 

lansia adalah penyakit alergi saluran nafas seperti rhinitis alergika dan asma bronkiale. Beberapa alergen di sekitar 

tempat tinggal yang sudah terbukti dapat mencetuskan alergi antara lain tungau debu rumah, kecoa, jamur, atau 

serpihan kulit binatang peliharaan yang harus secara rutin dibersihkan. Pada lansia yang tinggal di tempat komunal 

seperti panti Werda, perlu diperhatikan kebersihan kamar dan lingkungannya untuk meminimalisir jumlah alergen. 

Panti Werda Salam Sejahtera adalah sebuah panti jompo di kawasan Kecamatan Bogor Utara, Jawa Barat. Panti ini 

merupakan salah satu mitra FK Universitas Tarumanagara sebagai salah satu tempat pelaksanaan kegiatan 

kepaniteraan klinik geriatri. Dari hasil visitasi selama kepaniteraan, masih sering didapatkan penghuni panti yang 

menderita penyakit alergi saluran nafas atas berulang, usaha pencegahan penyakit belum maksimal serta kebersihan 

kamar yang masih kurang. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu diadakan kegiatan edukasi berupa penyuluhan 

kepada karyawan, penanggung jawab, dan penghuni panti agar lebih mengerti mengenai penyakit alergi saluran 

nafas pada lansia, bahaya penyakit alergi saluran nafas, dan pencegahan yang disebabkan oleh alergen dari 

lingkungan sekitar panti. Setelah kegiatan edukasi, penanggung jawab dan penghuni panti menjadi tahu bahaya 

penyakit alergi saluran nafas. Bagaimana cara menjaga kebersihan panti dan bagaimana pengobatan secara dini 

penyakit alergi saluran nafas yang timbul karena proses alergi.  

Kata kunci: alergi saluran nafas, pencegahan, lansia 

 

1. PENDAHULUAN  

Alergi adalah suatu reaksi hipersensitivitas yang diperantarai oleh mekanisme imunologi 

(Portnoy J, 2015). Artinya, suatu reaksi atau respon sistem kekebalan tubuh yang berlebihan 

terhadap suatu pemicu atau yang disebut alergen. Alergi dapat timbul pertama kali saat usia 

anak-anak, dewasa muda, bahkan ada juga yang pertama kali mengalaminya saat usia tua. 

Menurut data dari World Allergy Organization prevalensi alergi pada penduduk dunia adalah 

berkisar antara 10 – 40%. (Pawakar R, 2013)    

Populasi orang yang berusia diatas 65 tahun atau lansia merupakan segmen populasi yang paling 

cepat bertambah di negara berkembang. Pada tahun 2030 diperkirakan segmen populasi ini akan 

mencapai 20% dari jumlah populasi dunia. Prevalensi penyakit alergi pada lansia diperkirakan 

sekitar 5-10% (Cardona V, 2011). Meskipun penyakit alergi banyak dianggap sebagai penyakit 

yang paling sering pada anak, namun kenyataannya penyakit ini dapat menetap sampai usia tua, 
bahkan baru muncul pada usia tua. Dari laporan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) 

Jakarta, 10-20% masyarakat umum pernah atau sedang menderita penyakit alergi. Dari bagian 

mailto:alfiantom@fk.untar.ac.id
mailto:alfiantom@fk.untar.ac.id
mailto:hadisono@fk.untar.ac.id2
mailto:hadisono@fk.untar.ac.id2
mailto:fiaf@fk.untar.ac.id3
mailto:fiaf@fk.untar.ac.id3
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Penyakit Dalam RSCM dilaporkan manifestasi klinis pasien alergi paling banyak adalah asma, 

rhinitis, urtikaria, dan alergi saluran pencernaan. (Tanjung A, 2015). 

Beberapa faktor resiko lansia untuk menderita penyakit alergi antaranya lain kerapuhan (frailty), 

kondisi medis umum lain yang menyertai, gangguan memori dan konsumsi obat obatan yang 

banyak. Perubahan immunosenescen dan penuaan sistem imun pada lansia berpengaruh pada 

sistem imun bawaan dan adaptifnya. Karena kedua sistem imun ini terpengaruh maka lansia akan 

lebih rentan terhadap penyakit autoimun, keganasan, dan juga infeksi, selain itu respon tubuh 

lansia terhadap vaksinasi dan penyembuhan luka juga akan terpengaruh. (Martinis M, 2017) 

Pathogenesis terjadinya penyakit karena alergi secara garis besar terjadi melalui 2 jalur yaitu 

jalur imunologis dan jalur non imunologis. Pada jalur imunologis, setelah allergen (zat pemicu 

alergi) masuk ke dalam tubuh kita, alergen akan diolah menjadi APC (antigen presenting cell), 

APC kemudian akan ditangkap oleh sel T helper. Setelah sel T teraktivasi oleh APC, Sel T akan 

memberikan instruksi melalui interleukin atau sitokin agar sel sel plasma membentuk IgE, sel 

radang lain seperti mastosit, makrofag, eosinophil, neutrophil, trombosit, serta limfosit untuk 

mengeluarkan mediator inflamasi. Mediator inflamasi seperti histamin, prostaglandin, leukotrien, 

bradikinin, tromboksan dan lain-lain akan mempengaruhi organ sasaran sehingga menyebabkan 

pelebaran vaskuler, peningkatan permeabilitas pembuluh darah, edema saluran nafas, infiltrasi 

sel radang dan lain lain. Pada jalur non imunologis, terjadi perangsangan sistem saraf otonom 

yang dengan hasil akhir berupa inflamasi. (Ventura M, 2017).   

Beberapa penyakit alergi yang sering pada lansia adalah rhinitis alergika, asma bronkiale, 

dermatitis, alergi obat, dan urtikaria dan angioedema (World Allergy Organization, 2015). Gejala 

khas rhinitis alergika adalah obstruksi hidung, post nasal drip dan batuk. Rhinitis biasanya akan 

mengganggu serta menurunkan kualitas dan produktivitas hidup penyandangnya. Gejala batuk 

kronis terutama malam hari atau setelah bangun tidur harus diwaspadai sebagai gejala penyakit 

ini (Sundaru H, 2015).  Proses penuaan sel dan penurunan fungsi paru karena penuaan beserta 

perubahan adaptasi tubuh lansia terhadap inflamasi merupakan dasar penyakit asma pada lansia. 

Pada penyakit asma biasanya didapatkan keluhan pasien berupa batuk, mengi, dan sesak nafas. 

(Sundaru H, 2015).    

Beberapa zat di sekitar tempat tinggal yang sudah terbukti dapat mencetuskan alergi antara lain 

tungau debu rumah, kecoa, jamur, atau serpihan kulit binatang peliharaan. Selain itu, alergi juga 

dapat disebabkan oleh makanan dan obat obatan yang dikonsumsi (Calderon, 2015). Tungau 

debu rumah adalah serangga mikroskopik mirip laba-laba, yang diketahui merupakan salah satu 

alergen tersering yang menimbulkan masalah pada saluran pernafasan berupa asma alergi dan 

rhinitis alergi, juga pada kulit berupa dermatitis atopik (London Dust Mite Allergy, 2012). 

Tungau ini umum ditemukan di lingkungan kita, baik di dalam maupun luar ruangan. Antigen 

dari tubuh tungau debu rumah masuk ke dalam tubuh manusia melalui penetrasi kulit, sedangkan 

antigen dari partikel tinjanya dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui inhalasi (terhirup) 

(Mantu BG, 2016). Makanan tungau debu rumah berupa serpihan kulit manusia atau hewan, 

yang secara alami sangat banyak tersedia dan mudah ditemukan, contohnya pada matras (kasur), 

karpet, atau permadani, sehingga serangga ini mudah ditemukan di tempat-tempat tersebut. Di 

antara tempat-tempat tersebut, kasur dianggap menjadi tempat hidup dan berkembang biak yang 

paling ideal bagi tungau debu rumah. (WHO, 2009).   

Lansia di panti werda yang sering menghabiskan banyak waktu di tempat tidur, tungau debu 

rumah menjadi salah satu allergen yang harus diperhatikan. Lansia di Panti werda juga 

mempunyai keterbatasan dalam kemampuan untuk membersihkan kamarnya dan harus 

tergantung kepada karyawan panti atau care giver untuk membersihkan kamarnya. Banyaknya 

jumlah kamar juga menyebabkan gampangnya tungau debu rumah berpindah dari satu kamar ke 

kamar penghuni lainnya. Jumlah kamar yang tidak sebanding dengan jumlah karyawan akan 
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menyebabkan tindakan pembersihan debu tidak efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi 

kepada karyawan, penghuni, dan penanggung jawab panti mengenai bahayanya debu dan 

bagaimana cara pencegahan penyakit yang disebabkan debu dengan cara pembersihan yang 

maksimal. Edukasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang tepat mengenai penyakit 

alergi saluran napas, bagaimana pencegahan, dan kapan harus diobati. Dengan informasi yang 

cukup diharapkan tingkat morbiditas dan mortalitas lansia yang tinggal di tempat komunal 

seperti panti Wreda dapat semakin baik.  

 

2. METODE PELAKSANAAN  

Sasaran kegiatan ini adalah karyawan, penanggung jawab dan penghuni Panti Werda Salam 

Sejahtera Bogor. Panti Werda Salam Sejahtera dipilih karena panti ini merupakan salah satu 

tempat pelaksanaan kepaniteraan klinik Geriatri Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara. 

Selain itu, alasan pemilihan panti adalah karena dari beberapa kali visitasi dalam rangka 

bimbingan kepaniteraan klinik geriatri, didapatkan beberapa orang penghuni panti yang 

menderita penyakit saluran nafas berulang. Beberapa penghuni bahkan harus dilarikan ke Rumah 

Sakit untuk mendapatkan perawatan karena sesak. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata 

penyakit saluran nafas yang diderita oleh para penghuni panti ini disebabkan oleh alergen dari 

debu. 

Dari pengamatan selama kepaniteraan dan dari wawancara yang dilakukan kepada penghuni 

panti, diperoleh juga informasi bahwa tidak pernah dilakukan kegiatan pembersihan kasur atau 

bantal para penghuni panti dengan menggunakan vaccum cleaner. Debu biasa hanya dibersihkan 

dengan lap atau kemoceng. Banyak penghuni panti terutama yang tidak mempunyai caregiver 

terbiasa membersihkan kamarnya sendiri sebisanya dibantu oleh petugas di panti. Kondisi ini 

menyebabkan banyak didapatkan debu di kamar kamar para penghuni panti yang dapat 

membahayakan penghuni panti.  

Bentuk kegiatan yang akan dilakukan adalah penyuluhan.  Penyuluhan dipilih karena 

penyuluhan merupakan salah satu cara edukasi masyarakat yang paling cepat dan efektif. 

Penyuluhan dapat memberikan informasi secara cepat dan dapat menjangkau ruang lingkup 

masyarakat yang luas. Karena kebersihan panti merupakan tanggung jawab bersama antara 

karyawan, penanggung jawab dan penghuni Panti Werda Salam Sejahtera Bogor, maka untuk 

menjangkau semuanya penyuluhan dirasa merupakan metode edukasi yang paling efektif. 

Penyuluhan diberikan oleh dokter spesialis paru mengenai bahayanya debu bagi saluran nafas, 

penyakit yang dapat timbul, dan cara pencegahan penyakitnya. Melalui penyuluhan ini 

diharapkan tingkat pengetahuan mengenai kesehatan para peserta dapat menjadi lebih baik.   

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

Kegiatan penyuluhan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 pada pukul 09.00-12.00 

WIB dan  dihadiri oleh 73 penghuni panti, 30 orang care giver dan karyawan panti. Acara 

dilaksanakan di aula atau ruang serba guna Panti Wreda Salam Sejahtera. Rangkaian 

pelaksanaan kegiatan pada saat kegiatan dimulai dengan pengecekan alat yang diperlukan untuk 

kegiatan. Untuk absensi kehadiran, lembar absensi diedarkan oleh panitia karena banyak lansia 

yang mempunyai keterbatasan mobilitas. Bagi lansia yang masih bisa membaca dan menulis, 

absen dilakukan oleh diri sendiri, bagi lansia yang tidak lagi bisa membaca dan menulis absen 

dibantu oleh care giver atau panitia.  

Acara dibuka oleh perwakilan dari FK Untar dan dilanjutkan kata sambutan oleh penanggung 

jawab panti. Kemudian acara dilanjutkan dengan penyuluhan yang dilakukan oleh dokter 

spesialis paru dan dilanjutkan tanya jawab yang dimoderatori oleh dokter spesialis penyakit 
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dalam. Ada beberapa pertanyaan dari penghuni panti, terutama mengenai bagaimana cara 

mencegah agar tidak terkena penyakit alergi karena menurut penghuni petugas panti terkadang 

tidak maksimal dalam membersihkan panti. Dari dr. Hadisono, Sp.P, untuk pencegahan tidak 

boleh berharap hanya dari petugas panti, karena petugas panti terbatas dan tidak berhak untuk 

membersihkan barang pribadi para penghuni. Untuk barang pribadi yang justru sering menjadi 

sarang debu dan tungau, harus tetap dibersihkan sendiri. Ada juga beberapa penghuni yang 

bertanya mengenai penyakitnya secara spesifik, kemudian tim dokter penyuluh melakukan 

pemeriksaan langsung secara pribadi ke penghuni yang menderita penyakit saluran nafas setelah 

acara penyuluhan berakhir. Setelah acara penyuluhan kemudian kegiatan dilanjutkan dengan 

acara kebersamaan untuk memberikan sedikit hiburan kepada para penghuni panti. Acara 

kemudian ditutup oleh panitia dan makan siang dibagikan ke penghuni panti. 

Acara berjalan dengan baik dan tanpa kendala. Pihak panti mengharapkan agar lebih sering 

dilakukan kegiatan penyuluhan oleh pihak Fakultas Kedokteran Universitas Tarumangara 

dengan topik yang berbeda beda agar tingkat pengetahuan dan kesehatan penghuni panti dapat 

semakin meningkat, serta juga menjadi kegiatan rekreasi bagi para penghuni panti.  

 

 

Gambar 1. Penyuluhan diberikan oleh Dokter Hadisono, Sp.P 

 

 

Gambar 2. Tanya jawab oleh penghuni panti 
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4. KESIMPULAN  

Penyuluhan kesehatan perlu dilakukan secara berkala, terutama pada kelompok masyarakat yang 

rentan terhadap penyakit, dalam hal ini lansia. Beberapa penyakit dapat dicegah dengan sangat 

mudah apabila masyarakat mendapatkan informasi yang cukup mengenai penyakit tersebut dan 

pencegahannya.  

Berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan dapat diberikan saran yaitu kegiatan penyuluhan 

harus dilakukan secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai berbagai 

penyakit yang banyak di derita masyarakat di daerah atau komunitas tertentu. Kegiatan 

penyuluhan harus dilakukan dengan bekerja sama dengan berbagai disiplin ilmu sehingga dapat 

menyelesaikan berbagai permasalahan yang kompleks yang ada di dalam masyarakat 

  

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement) 

Terima kasih kepada DPPM Universitas Tarumanagara yang telah memberikan dukungan dalam 

bentuk dana untuk kegiatan PKM ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada DPPM 

Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara dalam memberikan arahan dan fasilitas untuk 

terlaksananya PKM ini. Selain, itu, kami ucapkan terima kasih kepada pengurus dan penanggung 

jawab Yayasan serta Panti Wredha Salam Sejahtera Bogor atas kesempatan yang diberikan 

kepada kami untuk melaksanakan kegiatan ini.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Portnoy J (2015). USA: IgE in Clinical Allergy and Allergy Diagnosis. Retrieved from: 

https://www.worldallergy.org/education-and-programs/education/allergic-disease-

resource-center/professionals/ige-in-clinical-allergy-and-allergy-diagnosis 

Pawakar R (2013). UK: WAO White Book on Allergy. Retrieved from: 

https://www.worldallergy.org/wao-white-book-on-allergy 

Cardona V (2011). Allergic Diseases in Elderly. Clinical and Translational Allergy. 1:11. 

Tanjung A (2015). Prosedur Diagnostik Penyakit Alergi dalam dalam Buku Ajar Ilmu Penyakit 

Dalam Jilid II edisi VI. Interna Publishing. Jakarta. 

Martinis M (2017). Allergy and Aging: an Old/New Emerging Health Issue. Aging and Disease, 

8(2)162-175. 

Ventura M (2017). Allergic disease in eldery: biological characteristics and main immunological 

and non-immunological mechanisms. Clin Mol Allergy, 5:2.  

Sundaru H (2015). Rhinosinusitis alergi dalam dalam Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Jilid II 

edisi VI. Interna Publisihing. Jakarta. 

Sundaru H (2015). Asma Bronkiale dalam dalam Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Jilid II edisi 

VI. Interna Publisihing. Jakarta.  

Calderon (2015). Respiratory allergy caused by house dust mites: What do we really know? J 

Allergy Clin Immunol, 136 (1): 38–48 

London: Dust Mite Allergy (2012). Retrieved from: 

https://www.bsaci.org/members/House_dust_mite_avoidance.pdf 

Mantu BG (2016). Hubungan kepadatan tungau debu rumah dengan derajat rinitis alergi. 

Retrieved at: https://media.neliti.com/media/publications/63590-ID-hubungan-kepadatan-

tungau-debu-rumah-den.pdf   

WHO Europe: Guidelines for indoor air quality: dampness and mould. (2009). Retrieved from: 

https://afro.who.int/sites/default/files/2017-06/E92645.pdf 

https://www.bsaci.org/members/House_dust_mite_avoidance.pdf
https://www.bsaci.org/members/House_dust_mite_avoidance.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/63590-ID-hubungan-kepadatan-tungau-debu-rumah-den.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/63590-ID-hubungan-kepadatan-tungau-debu-rumah-den.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/63590-ID-hubungan-kepadatan-tungau-debu-rumah-den.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/63590-ID-hubungan-kepadatan-tungau-debu-rumah-den.pdf
https://afro.who.int/sites/default/files/2017-06/E92645.pdf
https://afro.who.int/sites/default/files/2017-06/E92645.pdf


Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 (Senapenmas) 2019 

Mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi Melalui Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian 

Jakarta, 30 Agustus 2019 

84 

 

ID-024 

PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ALMOND CAKE 

AND BAKERY BESERTA KONSULTASI PERMASALAHANNYA 

 

Augustpaosa Nariman1, Fanny Andriani Setiawan2 

 
1Jurusan Akuntansi, UniversitasTarumanagara Jakarta 

Email: augustpaosa@fe.untar.ac.id 
2Jurusan Akuntansi, UniversitasTarumanagara Jakarta 

 Email: fannys@fe.untar.ac.id 

 

ABSTRAK 

Dengan semakin berkembangnya usaha UMKM tentu harus disertai dengan peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan agar usaha tersebut dapat bertahan dan berkembang.  Almond Cake and Bakery merupakan 

Perusahaan dengan skala UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).  Perusahaan saat ini masih menggunakan 

pembukuan yang sangat sederhana serta tidak membuat laporan keuangan secara berkala sehingga menyulitkan 

pemilik perusahaan untuk menilai keuntungan perusahaan serta mengambil keputusan strategis.  Di samping itu juga 

adanya aturan pemerintah untuk jenis usaha UMKM untuk dapat menyelenggarakan pembukuan dan juga untuk 

kepentingan pembayaran pajak. Kebutuhan tersebut ditanggapi oleh beberapa dosen tetap FE Untar untuk dapat 

memberikan penyuluhan dan pelatihan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

untuk UMKM serta konsultasi permasalahannya.   Dana bantuan pelatihan ini berasal dari DPPM UNTAR untuk 

memberikan soft skill yaitu berupa pelatihan dan Modul Akuntansi. Target pelatihan ini adalah pemilik perusahaan, 

karyawan bagian administrasi.  Materi pelatihan ini meliputi pelatihan pembuatan Chart of Account (COA), 

pembuatan jurnal transaksi, dan penyusunan Laporan Keuangan. Tujuan pelatihan ini agar Pemilik dan karyawan 

Almond Cake and Bakery dapat melakukan pencatatan transaksi penjualan dan pembelian bahan baku dengan 

sistematis, memahami perhitungan biaya per produk, serta dapat membuat laporan keuangan secara berkala.  

Pelatihan berlangsung sehari penuh dan berjalan dengan baik dimana para peserta pelatihan sangat antusias dan aktif 

dengan kegiatan ini.  Peserta pelatihan mengatakan bahwa mereka sangat membutuhkan pelatihan ini agar dapat 

menilai keuntungan perusahaan dan dapat terus mengembangkan perusahaan.  Mereka mengharapkan agar pelatihan 

ini dapat berlangsung secara berkesinambungan. 

Kata Kunci:  Laporan keuangan, Jurnal Akuntansi. 

 

1. PENDAHULUAN 

Almond Cake and Bakery merupakan Perusahaan dengan skala UMKM (Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah).  Perusahaan ini didirikan untuk menjawab kebutuhan penyediaan roti dan kue dari 

pelanggan.  Berawal dari penyediaan roti dan kue untuk konsumsi rumah tangga, dan samapai 

saat ini masih terus berkembang menjadi salah satu penyedia roti, kue, dan snack karyawan.  

Perusahaan memproduksi sendiri roti dan juga mempunyai took yang menjual retail hasil 

produksinya.  Perusahaan sampai saat ini masih menggunakan pembukuan yang sangat 

sederhana dan tidak memiliki laporan keuangan secara berkala sehingga menyulitkan pemilik 

perusahaan untuk menilai keuntungan perusahaan dan mengambil keputusan strategis dalam 

menjalankan usahanya. 

Kebutuhan tersebut ditanggapi oleh beberapa dosen tetap FE Untar yang sudah mendapatkan 

sertifikasi dosen untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).  Kami selaku dosen 

tetap FE Untar jurusan Akuntansi dengan melibatkan mahasiswa FE Akuntansi akan 

memberikan penyuluhan dan pelatihan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip 

akuntansi ETAP yang berlaku untuk UMKM serta konsultasi permasalahannya. 
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Adapun tujuan dari kegiatan PKM ini adalah: 

1. Pemilik dan karyawan Almond Cake and Bakery dapat melakukan pencatatan penjualan 

dan pembelian bahan baku dengan sistematis. 

2. Pemilik dapat memahami prosedur pencatatan dan penghitungan biaya per produk dan 

menentukan harga jual produk. 

3. Pemilik dan karyawan di bidang Administrasi dapat membuat Laporan Keuangan Almond 

Cake and Bakery. 

4. Kegiatan ini mendukung pencanangan program pemerintah dalam hal kewirausahaan dan 

inovasi bisnis. 

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM 

Ruang Lingkup 

Pelatihan penyusunan laporan keuangan dikhususkan untuk pemilik dan karyawan Almond 

Cake and Bakery.  Karyawan yang terlibat adalah karyawan bagian administrasi dan keuangan. 

Pelatihan dihadiri sebanyak 5 orang.   

 

Adapun pelatihan penyusunan laporan keuangan meliputi: 

1. Pelatihan pembuatan Chart Of Account (COA) 

2. Pembuatan jurnal transaksi 

3. Penyusunan laporan keuangan 

 

Waktu dan Lokasi Kegiatan 

Adapun waktu dan lokasi Kegiatan PKM dapat dilihat pada tabel 1.sebagai berikut : 

 

Tabel1.Waktu dan Lokasi Kegiatan 

Tahap Kegiatan WaktuPelaksanaan LokasiKegiatan 

Persiapan 1.    Analisis Kebutuhan pelatihan 

2.    Penyusunan Proposal PKM 

3.    Penyusunan Modul Pelatihan 

4.    Perencanaan Alur Kegiatan 

Pelaksanaan Pelatihan 

Juli 2018 

Agustus 2018 

September 2018 

Sept - Okt 2018 

 

FE UNTAR 

Pelaksanaan Pelatihan 19 Oktober 2018    Almond Cake and   

  Bakery 

Penyelesaian Penulisan Laporan Pertanggung jawaban Des 2018 – Jan 2019 FE UNTAR 

 

Tahapan Kegiatan PKM 

Adapun tahapan-tahapan kegiatan PKM sebagai berikut : (1) Tahap Persiapan, dalam tahap ini 

kegiatan yang dilakukan adalah menganalisa kebutuhan pelatihan, menelaah pustaka berkaitan 

dengan pelatihan dalam kegiatan PKM, membuat dan memperbaiki proposal kegiatan, dan 

menyusun materi pelatihan berupa modul pelatihan. (2) Tahap Pelaksanaan, dalam tahap ini 

kegiatan yang dilakukan adalah mengadakan rapat sebelum pelaksanaan kegiatan, membuat 

modul pelatihan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan susunan/jadwal kegiatan PKM. (3) 

Tahap Evaluasi, dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah mengadakan rapat evaluasi 

untuk mengevaluasi perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk kegiatan PKM selanjutnya, 
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menyusun laporan akhir, melakukan monev, dan mempublikasikan laporan dalam seminar 

pengabdian kepada masyarakat. 

 

3.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Kegiatan PKM 

Kegiatan dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2018 dimulai pada pukul 08:00 yaitu berangkat 

menuju tempat PKM, dengan agenda acara sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Agenda Acara Kegiatan PKM 

Pukul Kegiatan 

08.00-08.30 

08.30-12.00 

13.00-14.00 

14.00-15.00 

 

Pembukaan dan ramah tamah. 

Pelatihan Pembuatan COA, pembuatan jurnal akuntansi.  

Pelatihan pembuatan dan penyusunan laporan keuangan. 

Konsultasi permasalahan terkait laporan keuangan 

Penutupan dan foto bersama 

 

Pembukaan diawali dengan perkenalan dengan seluruh karyawan bagian Administrasi dan 

Keuangan serta ramah tamah.  Pelatihan langsung diadakan di tempat toko kue Almond Cake 

and Bakery.  Karyawan yang mengikuti pelatihan sebanyak 5 orang.  Pelatihan dimulai dengan 

penjelasan mengenai Chart Of Account (COA) yang terkait terhadap transaksi keuangan yang 

kemudian dilanjutkan dengan pelatihan pembuatan jurnal transaksi terkait dengan pembelian 

bahan baku dan penjualan barang jadi.  Jurnal transaksi yang digunakan dan dicatat sesuai 

dengan nomor akun/Chart of Account yang telah dibuat sebelumnya.  Setelah dibuatkan jurnal 

transaksi kemudian dilanjutkan dengan pembuatan laporan keuangan (Neraca, laporan laba rugi).   

Almond Cake & Bakery memiliki pembukuan yang sederhana, dimana semua kegiatan 

pembelian bahan baku dan penjualan dicatat dalam buku kegiatan sehari-hari.  Pencatatan seperti 

ini yang menjadi sulit untuk ditelusuri dan tidak ada pengendalian internal.  Dengan adanya 

pelatihan ini, maka pencatatan pembelian dan penjualan menjadi lebih terinci dan dicatat sesuai 

dengan COA yang telah dibuat, sehingga memudahkan untuk membuat laporan keuangan. 

Laporan keuangan ini harus dibuat setiap bulannya setelah semua transaksi penjualan dan 

pembelian dicatat.  Laporan keuangan ini akan memberikan informasi keuangan bagi pemilik 

untuk mengambil keputusan strategis dalam mengembangkan usahanya.  Pencatatan transaksi ini 

harus dilakukan secara rutin.   

Pemilik dan karyawan Almond Cake sangat antusias dan berpartisipasi penuh dalam hal 

pembuatan COA, pencatatan jurnal transaksi, dan pembuatan laporan keuangan (Neraca, laporan 

laba rugi).  Sebagai kontribusi, kami juga membuat modul penyusunan COA, pencatatan jurnal 

transaksi pembelian dan penjualan, cara membuat laporan keuangan dan format laporan 

keuangan Almond Cake and Bakery agar Pemilik dan karyawan dapat membaca setiap saat dan 

dapat dijadikan sebagai pedoman dalam membuat laporan keuangan Almond Cake and Bakery 

setiap bulannya.   

 

4. TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN PKM 

Target pelatihan ini adalah para pemilik dan karyawan bagian administrasi dan keuangan 

Almond Cake and Bakery agar dapat mengevaluasi hasil kinerjanya dan mengambil keputusan 

strategis untuk dapat mengembangkan usahanya.  Selain itu juga untuk mendukung pencanangan 
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Universitas Tarumanagara sebagai pusat kajian kewirausahaan dan inovasi bisnis.   Untuk itu 

dalam pelatihan juga akan disisipkan motivasi untuk pembentukan mental mandiri dan tantangan 

menjadi  wirausaha yang tangguh. 

5. LUARAN YANG DICAPAI  

Luaran dari kegiatan ini berupa modul Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Almond Cake 

and Bakery, dimana modul tersebut berisi pentingnya cara membuat Chart Of Account atau 

nomor akun untuk mencatat transaksi keuangan yang meliputi pembelian dan penjualan barang 

dagang serta membuat jurnal penyesuaian dan jurnal penutup untuk membuat laporan keuangan 

Almond Cake and Bakery. Modul juga disertai dengan contoh soal kasus dan beberapa latihan 

agar dapat lebih memahami.  Luaran lainnya yang tercapai adalah tersusunnya artikel 

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang siap untuk dipublikasikan. 

 

Berikut adalah foto-foto kegiatan selama melakukan pelatihan: 

             
Tim dosen berfoto bersama di depan UMKM               Ibu Augustpaosa sedang memberikan pelatihan 

 

             

Ibu Fanny Andriani sedang memberikan pelatihan        Tim dosen berfoto dengan pemilik UMKM 
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6.   KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan   

Pelatihan dapat disimpulkan berjalan dengan baik. Peserta sangat antusias dengan kegiatan ini.  

Mereka sangat antusias karena dapat memiliki pengetahuan untuk melakukan administrasi 

pembukuan dengan efektif dan efisien.  Selain itu mereka juga lebih memahami kondisi 

perusahaan dan ikut serta untuk mengembangkan perusahaan.  Terutama bagi pemilik yang 

memiliki UMKM yaitu Almond Cake and Bakery jadi memahami bagaimana mengukur 

keuntungan dan kerugian suatu  perusahaan, mengembangkan strategi bisnis agar perusahaan 

dapat terus berlanjut dan berkembang.  Mereka juga lebih memahami cara pembuatan laporan 

keuangan. 

Ada permintaan dari Pemilik dan karyawan administrasi Almond Cake and Bakery agar kegiatan 

ini dapat terus berlanjut, terutama dalam hal pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

yang berkaitan dengan pencatatan administrasi pembukuan. 

 

Implikasi 

Implikasi kegiatan PKM ini adalah agar UMKM dapat lebih memahami cara membuat Chart Of 

Account (COA), membuat jurnal transaksi meliputi jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal 

penyesuaian dan jurnal penutup serta dalam hal penyusunan laporan keuangan.  UMKM 

khususnya Almond Cake and Bakery dapat bekerja lebih efektif dengan menilai keuntungan 

perusahaan dan dapat mengambil keputusan strategis.  Selain itu adanya keterbatasan waktu bagi 

para peserta pelatihan dikarenakan mereka juga tetap melayani pelanggan yang datang. 

Sehingga tim PKM mendapatkan saran sebaiknya dilanjutkan dengan pelatihan dan kunjungan 

berikutnya terutama untuk membuat Standar Operasional Prosedur dan implementasinya, 

sehingga pemilik dapat memantau pekerjaan adminstrasi dengan lebih mudah dan sistematis. 
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ABSTRAK 

Aksesoris tidak dapat dipisahkan dari dunia wanita. Aksesoris bagi wanita adalah sebagai pendukung penampilan 

wanita agar lebih indah dan menambah kecantikan penampilan wanita. Banyak sekali aksesoris yang 

diperdagangkan di tempat-tempat tertentu seperti di mall, pameran atau lewat media sosial dengan harga yang 

beragam. Banyak pedagang atau pengrajin yang melirik usaha kerajinan aksesoris karena menghasilkan  pendapatan 

yang lumayan besar. Ada juga beberapa indutri rumahan yang membuat aksesoris wanita seperti yang dilakukan 

oleh pengrajin Yunikua By Miko. Persaingan yang sangat ketat, dan adanya persaingan harga di antara para 

pengrajin yang membuat aksesoris wanita, menjadikan setiap usaha yang bergerak di bidang ini harus memiliki 

strategi yang tepat. Strategi yang dapat diterapkan oleh pengrajin aksesoris Yunikua by Miko adalah strategi 

pengembangan usaha berdasarkan konsep SWOT. Penyusunan strategi SWOT pada pengrajin aksesoris Yunikua by 

Miko diperoleh setelah mengumpulkan  informasi mengenai kelemahan, kekuatan, peluang dan tantangan yang ada 

di pengrajin aksesoris Yunikua by Miko melalui wawancara, survey dan observasi. Obyek yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah pengrajin aksesoris wanita Yunikua By Miko yang berlokasi di Bogor. Tujuan dari kegiatan 

pengabdian masyarakat yang dilakukan ini adalah untuk membuat dan mengimplementasikan strategi 

pengembangan usaha aksesoris yang dimiliki oleh pengrajin aksesoris Yunikua By Miko.  Metode penelitian ini 

adalah kualitatif dan menggunakan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengrajin aksesoris wanita 

Yunikua By Miko dapat menetapkan strategi differentiation untuk membuat aksesoris wanita dengan menggunakan 

bahan baku lokal serta memasarkan produk aksesoris di mal, pameran, atau bazar  

Kata kunci: strategi SWOT, differentiation. 

 

1. PENDAHULUAN 

Wanita selalu identik dengan keindahan. Wanita tidak terlepas dari dunia fashion yang meliputi 

dress, sepatu, jam   dan penunjang lainnya seperti aksesoris kalung, gelang, dan anting. 

Aksesoris ini sepertinya tidak dapat dipisahkan dari dunia wanita. Aksesoris ini akan menambah 

kecantikan penampilan seorang wanita di mata wanita lain atau lawan jenisnya. 

Banyak sekali aksesoris wanita yang diperdagangkan saat ini di mall-mall besar atau pasar kecil 

dengan harga yang beraneka ragam. Pedagang banyak melirik usaha ini karena dapat 

menghasilkan pendapatan yang lumayan besar. Ada juga usaha rumahan (homemade) yang 

memproduksi aksesoris wanita ini dengan model yang berbeda dengan yang dijual oleh 

pedagang lainnya. Mereka menjual produk aksesoris yang dibuatnya di pameran-pameran. 

Mereka membuat aksesoris sesuai dengan model yang dipesan oleh konsumen. Beberapa dari 

mereka menjualnya lewat media sosial seperti instagram,atau facebook.  Fenomena ini mendapat 

perhatian yang cukup besar bagi kalangan usaha karena bagi para pemilik usaha ini dapat 

mengurangi beban tetap seperti sewa toko, dan gaji karyawan. 

Asesoris wanita yang bentuknya beraneka ragam membutuhkan kreativitas dan inovasi dari 
seorang pengrajin. Mereka akan membuat aksesoris mengikuti perkembangan model atau trend 

yang ada.  Asesoris wanita yang diminati oleh wanita saat ini membuka peluang dan prospek 
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usaha aksesoris di masa depan.  Siapa saja dapat menjadi seorang pengrajin yang menggeluti 

dunia asesoris wanita, dari mulai yang muda sampai tua, bermodal besar atau kecil.  

Usaha asesoris wanita dapat dijalani oleh siapa saja yang dimulai dari membeli aksesoris wanita 

yang sudah jadi di pasar grosir kemudian menjual ke konsumen. Ada juga yang membeli bahan 

baku dan perlengkapannya, kemudian merangkainya sendiri menjadi sebuah asesoris wanita.  

Aksesoris wanita yang dijual di  pasaran dapat terbuat dari logam, pernak-pernik, plastik, 

keramik, kain batik, dan kain tenun. 

Sejak dulu kala aksesoris memiliki perkembangan yang cukup signifikan sesuai dengan 

perubahan jaman dari dulu samapai masa sekarang. Aksesoris berkembang mengikuti perubahan 

yang terjadi dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam masyarakat. Perkembangan 

aksesoris  

wanita menggambarkan budaya, sifat dan karakter yang berbeda. Aksesoris wanita merupakan 

bentuk pengulangan dari suatu model atau bentuk yang sudah pernah ada sebelumnya. Pada 

zaman dulu kala aksesoris sudah dibuat oleh orang-orang dan selanjutnya diulang lagi pada 

tahun berikutnya dengan melakukan sedikit atau banyak modifikasi.   

Perkembangan model aksesoris wanita merupakan suatu gejala atau fenomena yang terjadi saat 

itu yang menunjukkan tatanan masyarakat yang ada.  Fenomena yang terjadi di masyarakat 

menjadi bentuk dan ciri khas aksesoris yang dibuat.  Fenomena atau gejala tersebut dapat 

menjadi suatu trend.  

Trend aksesoris wanita yang berkembang di masyarakat memiliki umur dan periode yang 

berbeda-beda. Perubahan fenomena yang terjadi di masyarakat akan menunjukkan trend 

perkembangan aksesoris yang berbeda.  Akibat pergeseran mode atau trend ini menyebabkan 

aksesoris yang sudah ada tidak akan disenangi lagi oleh masyarakat, dan muncul bentuk 

aksesoris yang berbeda.  

Salah satu pengrajin aksesoris wanita adalah Ibu Emilia, yang membuat aksesoris wanita 

berbahan batu-batuan, dan logam. Beberapa hasil karya aksesoris wanita yang dibuat oleh Ibu 

Emilia dengan merk Yunikua by Miko ini ada pada gambar dibawah ini. 

 

     

 

       

Gambar 1. Aksesoris yang Dibuat oleh Pengrajin Yunikua By Miko 
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Persaingan usaha aksesoris wanita yang cukup tinggi dan ditandai dengan masuk keluarnya para 

pelaku bisnis yang ada, menyebabkan pengrajin Yunikua by Miko harus memiliki strategi usaha 

yang tepat. Kesulitan membuat design aksesoris wanita yang disukai oleh konsumen dan 

perkembangan trend aksesoris yang cepat dapat menimbulkan masalah bagi pengrajin ini. Bahan 

baku atau material yang sulit diperoleh di pasaran, membuat pengrajin Yunikua by Miko harus 

memesan bahan yang berkualitas baik.  

Persaingan strategi harga yang dilancarkan oleh para pengrajin bertujuan agar aksesoris yang ada 

dapat dijual dengan harga murah dan kuantitas yang besar, meskipun terjadi ketersediaan bahan 

baku yang berharga mahal.  Adanya persaingan harga yang ketat ini menyebabkan pengrajin 

ingin membuat aksesoris wanita yang berbeda dengan yang ditawarkan oleh pengrajin lainnya. 

Oleh karena itu mereka menggunakan bahan baku impor, yang  mengakibatkan harga produksi 

menjadi tinggi dan penetapan harga jual yang tinggi pula. 

Kesulitan yang dihadapi oleh pengrajin Yunikua by Miko adalah masalah permodalan. Jumlah 

modal pengrajin Yunikua by Miko yang sangat kecil ini membuat usaha kerajinan aksesoris 

wanita yang dikelolanya mengalami kesulitan menjadi besar.  Kesulitan mendapatkan dana dari 

bank terjadi  karena pengrajn ini belum memahami pembuatan laporan keuangan yang sebagai 

dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan pinjaman ke Bank. Bank akan memberikan 

pinjaman kepada para debiturnya dengan persyaratan debitur tersebut memiliki laporan 

keuangan dan perkembangan usaha selama periode tertentu.  

Pemasaran aksesoris wanita oleh pengrajin Yunikua By Miko hanya melalui lewat media social. 

Pemasaran ini sesungguhnya belum menjangkau masyarakat. Pengrajin aksesoris lainnya  mulai 

aktif memasarkan produk di pameran atau bazaar, juga di mal-mal sehingga mampu menjaring 

lapisan masyarakat lebih banyak. 

 Usaha membuat aksesoris ini hanya dilakukan oleh Ibu Emilia sendiri sebagai pemilik, tanpa 

ada orang yang membantu pengerjaan pembuatan aksesoris. Ini menyebabkan pesanan aksesoris 

wanita sering mengalami keterlambatan karena mood ibu Emilia yang suka berubah-ubah. Ini 

berakibat proses produksi terlambat dan beberapa konsumen kecewa, meskipun konsumen tetap 

melakukan pemesanan ulang. Namun jika ini terus dilakukan maka konsumen tidak akan 

bertahan dan tidak melakukan pesanan aksesoris wanita lagi.  

 Pengrajin Yunikua by Miko yang merangkap semua pekerjaan ini menyebabkan pengrajin ini 

tidak membuat catatan secara lengkap yang berkaitan dengan keuangan. Pengrajin ini yaitu ibu 

Emilia kesulitan mendapatkan informasi keuangan  dari usaha aksesoris wanita yang 

dimilikinya. Pengeluaran keuangan usaha masih tercampur dengan keuangan urusan pribadi 

keluarga. 

 Salah satu keunikan pengrajin Yunikua by Miko adalah ketelatenan, ketekunan, dan ketrampilan 

crafting yang dimiliki oleh Ibu Emilia selaku pemilik usaha.  Kemampuan memotret yang 

dimiliki oleh Ibu Emilia ini menghasilkan foto aksesoris wanita yang lebih hidup.  

Kemampuannya dalam seni fotografi ini merupakan kelebihan dan keunggulan dari pengrajin  

aksesoris Yunikua By Miko  yang dapat meningkatkan penjualan produk aksesoris yang 

dibuatnya.  

Strategi usaha yang tepat sasaran harus dimiliki oleh setiap unit usaha agar mencapai kinerja 

optimal. Strategi usaha diperlukan dalam menghadapi persaingan yang ketat dan kenaikan harga 

bahan baku atau material. Harga pokok produksi yang tinggi menyebabkan harga jual yang tinggi, 

dan akan mempengaruhi penjualan.  

Usaha apapun yang dimiliki oleh seseorang memerlukan implementasi strategi dan evaluasi setiap 

keputusan yang diambil dalam rangka perbaikan kinerja usaha.  Strategi merupakan suatu alat 

untuk mencapai setiap tujuan dari kegiatan usaha (Rangkuti, 2014). Dalam menerapkan strategi 
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maka diperlukan manajemen strategi. Menurut David (2013) manajemen strategi adalah suatu 

cara/teknik/seni dan ilmu pengetahuan dalam menjabarkan, merumuskan, serta implementasi dan 

proses evaluasi setiap keputusan yang terjadi secara lintas fungsional sehingga sebuah  usaha / 

bisnis atau organisasi dapat meraih tujuan. Manajemen strategi dapat membantu suatu usaha 

/bisnis /organisasi untuk membuat rumusan strategi yang sistematis, logis, dan rasional dengan 

berbagai macam pendekatan yang dapat diambil oleh setiap usaha/bisnis/organisasi. Bila suatu 

usaha yang dimiliki oleh pengrajin salah dalam memilih strategi maka dapat membahayakan 

pengrajin dan kelangsungan usahanya di masa depan. Pearce & Robinson (2005:3) menerangkan 

bahwa manajemen strategi adalah serangkaian   keputusan-keputusan   dan   tindakan-tindakan 

yang  diperoleh dari hasil formulasi  dan  implementasi  dari rencana-rencana yang didesain 

untuk mencapai tujuan-tujuan sebuah perusahaan  

Dari permasalahan mitra yang dikemukakan oleh pemilik kepada Tim PKM Untar serta 

pengamatan yang dilakukan oleh Tim PKM Untar, maka secara garis besar permasalahan mitra 

akan dibagi menjadi beberapa yaitu :  

a. Pemilik usaha aksesoris wanita yaitu Yunikua by Miko belum memahami mengenai kekuatan dan 

kelemahan usaha aksesoris wanita yang dimilikinya  sehingga pemilik merasa kesulitan untuk dapat 

bersaing dengan pemilik usaha aksesoris wanita lainnya yang bermodal besar dalam meningkatkan 

penjualan aksesoris wanita. 

b. Pemilik usaha Yunikua by Miko belum dapat melihat kesempatan atau peluang yang ada 

dalam mengembangkan usaha aksesoris wanita sehingga kesempatan untuk 

mengembangkan usaha produksi aksesoris wanita sering diabaikan dan terlewat dengan 

percuma 

c. Selama ini pemilik usaha aksesoris wanita Yunikua by Miko juga belum mengetahui adanya 

pesaing-pesaing lain yang muncul dalam produksi aksesoris wanita yang digelutinya, 

dimana pengrajin usaha aksesoris wanita jumlahnya semakin banyak sehingga kemunculan 

pengrajin lainnya ini akan mengambil bagian pangsa pasar penjualan aksesoris wanita. 

Munculnya pengrajin usaha aksesoris wanita yang baru ini menjadi tantangan dalam usaha 

aksesoris wanita yang dijalankan oleh usaha aksesoris Yunikua By Miko yang belum 

memahami mengenai pentingnya strategi pengembangan dan peningkatan kreativitas serta 

inovasi dalam pembuatan aksesoris wanita sehingga kinerja usaha Yunikua by Miko 

meningkat.  

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM 

Metode pelaksanaan kegiatan PKM ini dilakukan secara terarah, sistematis dan bertahap  dengan 

tujuan agar permasalahan yang dihadapi oleh pengrajin aksesoris wanita Yunikua By Miko  

dapat diatasi. Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilakukan dengan cara mendampingi pengrajin 

aksesoris wanita Yunikua by Miko untuk memahami perlunya ada strategi bagi pengembangan 

usaha aksesoris. Strategi Pengembangan dibuat berdasarkan konsep SWOT yaitu strategi yang 

dibuat atas dasar kekuatan , kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh pengrajin .  

Pendampingan yang akan dilakukan oleh Tim PKM Untar ini dibedakan menjadi dua tahap. 

Tahap pertama dimulai dengan mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan 

kelemahan, kekuatan, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh  pengrajin Yunikua by Miko. 

Tahap kedua dimulai dengan membuat strategi pengembangan usaha yang sesuai dengan konsep 

SWOT. Dari hasil penyusunan strategi ini diharapkan pengrajin aksesoris wanita Yunikua By 

Miko dapat mengimplementasikan strategi yang telah dibuat untuk mengembangkan usaha 

kerajinan aksesoris wanita dan memperbaharui strategi jika lingkungan internal dan eksternalnya 

berubah. Justifikasi mengenai metode pelaksanaan PKM terhadap permasalahan yang dihadapi 

oleh  pengrajin aksesoris wanita Yunikua By Miko dijelaskan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Justifikasi Pengusul, metode Pendekatan penyelesaian, Prosedur Kerja,  

Partisipasi Mitra dan Jenis luaran 

No Justifikasi 

Pengusul 

Metode 

Pendekatan 

Prosedur Kerja Partisipasi 

Mitra 

Jenis 

Luaran 

 Memberikan 

pemahaman dan 

pengetahuan kepada 

pengrajin aksesoris 

wanita Yunikua By 

Miko untuk dapat 

melihat setiap 

kelemahan dan 

kekuatan yang ada  

sebagai pengrajin 

aksesoris wanita  

 

Melakukan 

wawancara 

dengan pengrajin 

aksesoris wanita 

Yunikua by Miko, 

survey, dn  

observasi 

lapangan ke 

tempat usaha 

pengrajin 

Yunikua by Miko 

 

Mengumpulkan 

informasi-informasi 

yang berkaitan dengan 

kekuatan dan 

kelemahan yang 

dimiliki oleh pengrajin 

aksesoris wanita 

Yunikua by Miko 

 

Menjawab 

pertanyaan yang 

diajukan oleh Tim 

PKM Untar 

berkaitan dengan   

kekuatan dan 

kelemahan yang 

dimiliki oelh 

pengrajin 

aksesoris wanita 

Yunikua By 

Miko.   

Memo dan 

catatan 

2 Mengenalkan 

peluang dan 

tantangan yang 

dihadapi kepada 

pengrajin aksesoris 

wanita Yunikua By 

Miko 

Mentransfer ilmu 

pengetahuan, dan 

pemahaman 

kepada pengrajin 

aksesoris wanita 

Yunikua By Miko 

untuk melihat 

setiap peluang 

dan hambatan 

yang ada di usaha 

kerajinan 

aksesoris wanita.  

Memberikan 

pemahaman kepada 

pengrajin Yunikua By 

Miko untuk dapat 

melihat setiap 

kesempatan dan 

tantangan yang ada 

dalam usaha kerajinan 

aksesoris wanita yang 

dikelolanya.  

Membuat 

rangkuman 

mengenai 

kesempatan dan 

tantangan yang 

dihadapi oleh 

usaha kerajinan 

aksesoris wanita  

 

 

Memo dan 

catatan 

3 Membuat strategi 

sederhana 

pengembanagan 

usaha aksesoris 

wanita atas dasar  

konsep SWOT  

Memberikan 

pemahaman 

kepada pengrajin 

aksesoris wanita 

Yunikua By Miko 

perlunya strategi 

bagi 

pengembangan 

usaha kerajinan 

aksesoris wanita.  

 

Memberikan transfer 

ilmu kepada pengrajin 

aksesoris wanita 

Yunikua By Miko 

untuk dapat membuat 

strategi sederhana 

pengembangan usaha 

kerajinan aksesoris 

wanita.  

Mencoba 

memahami 

konsep SWOT 

yang telah 

diberikan oleh 

Tim PKM Untar 

sehingga mampu 

memetakan posisi 

usahanya dan 

merancang 

strategi sederhana 

pengembangan 

usaha kerajinan 

aksesoris wanita 

Memo dan 

catatan 

4  Melakukan 

pendampingan 

kepada mitra usaha 

yaitu pengrajin 

aksesoris wanita 

Yunikua By Miko 

agar dapat membuat 

strategi usaha 

pengembangan usaha 

dan merubah strategi 

yang telah dibuat jika 

ada perubahan baik 

sisi internal dan 

Memberikan 

transfer ilmu dan 

mengarahkan 

pengrajin usaha 

aksesoris wanita 

Yunikua By Miko 

untuk membuat , 

dan memperbaiki 

strategi jika 

semua faktor 

internal dan 

ekternal di sekitar 

kerajinan usaha 

Membuat strategi 

pengembangan usaha 

kerajinan aksesoris 

wanita dengan konsep  

SWOT dan 

implementasi strategi 

di tempat pengrajin 

aksesoris wanita 

Yunikua by Miko. 

Membantu 

merumuskan 

strategi dan 

mengimplementas

ikan strategi di 

Yunikua By 

Miko. 

 

Modul dan 

memo 
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eksternal berubah.  aksesoris wanita 

berubah.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil kegiatan PKM yang dilakukan oleh Tim PKM Untar pada mitra usaha pengrajin aksesoris 

wanita Yunikua By Miko ini adalah informasi yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan 

yang dimiliki oleh pengrajin aksesoris wanita Yunikua By Miko ada pada Tabel 2  berikut ini. 

 

Tabel 2. Kekuatan dan Kelemahan  Pengrajin Yunikua By Miko  

  Kekuatan Pengrajin Aksesoris Wanita 

Yunikua By Miko  

Kelemahan Pengrajin Aksesoris Wanita 

Yunikua By Miko 

1 Telah mempunyai merk dagang atau label dengan 

nama Yunikua By Miko untuk aksesoris Wanita 

yang dibuatnya  

Pengrajin aksesoris wanita Yunikua by Miko 

mengerjakan segala sesuatunya sendiri, tanpa ada 

orang yang membantu memproduksi aksesoris, 

maupun yang memasarkannya.  

2 Ibu Emilia sebagai Pengrajin aksesoris wanita 

Yunikua By Miko ini memiliki keahlian crafting 

atau membuat kerajinan yang cukup mahir dan 

ketrampilan photographi yang cukup tinggi serta 

memiliki kreativitas yang cukup tinggi. 

Mood ibu Emilia yang tidak stabil, sehingga beliau 

hanya akan membuat aksesoris wanita jika 

moodnya baik dan ingin membuat aksesoris. 

Namun jika tidak mood, maka dia tidak akan 

membuat aksesoris wanita  

3 Konsumen dapat memilih jenis batuan atau 

material yang akan dijadikan sebagai bahan baku 

pembuatan aksesoris yang ingin dipesannya. 

Kurangnya ketekunan dari Ibu Emilia sebagai 

pengrajin aksesoris wanita untuk membuat 

aksesoris terus menerus yang tidak tergantung 

mood dari pengrajin.   

4 Ibu Emilia sebagai Pengrajin aksesoris Yunikua 

by Miko mampu membaca trend aksesoris yang 

akan booming untuk tahun berikutnya. 

Pesana aksesoris yang telah diorder atau dipesan 

oleh konsumen sering mengalami keterlambatan 

dalam hal proses pembuatannya karena dilakukan 

sendiri. 

5 Aksesoris wanita yang dibuat oleh pengrajin 

Yunikua by Miko menggunakan bahan-baku yang 

tidak sama atau berbeda dengan  Para pengrajin 

usaha aksesoris wanita yang lain.  

Modal usaha yang hanya berjumlah relatif sedikit 

sehingga membatasi pengrajin Yunikua by Miko 

jika ingin terus membuat produk aksesoris. 

6 Ibu Emilia sebagai Pengrajin aksesoris Yunikua 

by Miko memiliki keberanian untuk membuat 

rancangan atau model aksesoris wanita yang 

berbeda dan berlawanan arus dengan model 

aksesoris wanita yang sedang trend atau 

berkembang pada periode ini.  

Pengrajin Yunikua by Miko hanya memasarkan 

aksesoris yang telah dibuatnya melalui media 

online atau media sosial seperti facebook, tanpa 

melakukan pemasaran yang bersifat offline sepperti 

pada umumnya. 

7 Yunikua by Miko memiliki konsumen yang loyal 

terhadap produk aksesoris wanita yang dibuatnya.  

Catatan mengenai pengeluaran yang berkaitan 

dengan usaha pembuatan aksesoris juga masih 

bercampur baur menjadi satu dengan pengeluaran 

keluarga.  

 

Kesempatan dan peluang yang dihadapi oleh Pengrajin Yunikua By Miko dan berhasil 

dikumpulkan oleh Tim PKM Untar ada dalam Tabel 3. 
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Tabel 3. Kesempatan/Peluang dan Tantangan pengrajin Yunikua by Miko 

No Kesempatan atau Peluang Usaha Pengrajin 

Aksesoris Wanita Yunikua By Miko  

Tantangan Usaha Pengrajin Aksesoris Wanita 

Yunikua By Miko 

1 Jumlah pengrajin yang membuat usaha kerajinan 

aksesoris wanita yang memiliki keunikan atau 

kekhasan tertentu masih sedikit  

Adanya persaingan yang cukup ketat di usaha 

kerajinan aksesoris wanita.  

  

2 Trend model aksesoris wanita yang cepat 

berubah.   

Harga aksesoris  wanita dari pengrajin lainnya lebih 

murah  

3 Variasi produk aksesoris wanita yang terus 

beraneka ragam.  

Bahan baku kerajinan aksesoris impor mahal 

harganya. 

4 Aksesoris wanita dapat dipasarkan dimana saja 

seperti di supermarket, mall, pameran-pameran, 

atau bazaar yang sanggup menjangkau konsumen 

offline  

Entry barrier ke industri kerajinan aksesoris wanita 

sangat rendah, sehingga silih berganti pelaku pasar 

untuk industri kerajinan aksesoris wanita .  

 

5 Ada media sosial lainnya yang dapat digunakan 

oleh pengrajin Yunikua By Miko untuk 

memasarkan aksesoris wanita yang dibuatnya 

seperti dengan cara membuat web, atau instagram.  

Pengrajin aksesoris wanita lainnya ada yang 

menggunakan bahan baku dari perca kain tenun, 

batik untuk membuat kalung, gelang dan anting-

anting. 

 

Atas dasar kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan yang dihadapi oleh mitra PKM 

yaitu pengrajin aksesoris wanita Yunikua By Miko, maka dapat dibuat strategi pengembangan 

usaha pengrajin aksesoris wanita Yunikua By Miko seperti pada Tabel 4. 

 

Tabel 4 Strategi Pengembangan Usaha Pengrajin kasesoris Wanita Yunikua by Miko 

 Strength / Kekuatan Weakness 

Telah mempunyai merk dagang 

atau label dengan nama Yunikua 

By Miko untuk aksesoris Wanita 

yang dibuatnya 

Pengrajin aksesoris wanita 

Yunikua by Miko mengerjakan 

segala sesuatunya sendiri, tanpa 

ada orang yang membantu 

memproduksi aksesoris, maupun 

yang memasarkannya. 

Ibu Emilia sebagai Pengrajin 

aksesoris wanita Yunikua By Miko 

ini memiliki keahlian crafting atau 

membuat kerajinan yang cukup 

mahir dan ketrampilan photographi 

yang cukup tinggi serta memiliki 

kreativitas yang cukup tinggi 

Mood ibu Emilia yang tidak stabil, 

sehingga beliau hanya akan 

membuat aksesoris wanita jika 

moodnya baik dan ingin membuat 

aksesoris. Namun jika tidak mood, 

maka dia tidak akan membuat 

aksesoris wanita 

Konsumen dapat memilih jenis 

batuan atau material yang akan 

dijadikan sebagai bahan baku 

pembuatan aksesoris yang ingin 

dipesannya. 

Kurangnya ketekunan dari Ibu 

Emilia sebagai pengrajin aksesoris 

wanita untuk membuat aksesoris 

terus menerus yang tidak 

tergantung mood dari pengrajin.  

Ibu Emilia sebagai Pengrajin 

aksesoris Yunikua by Miko mampu 

membaca trend aksesoris yang akan 

booming untuk tahun berikutnya. 

Pesana aksesoris yang telah diorder 

atau dipesan oleh konsumen sering 

mengalami keterlambatan dalam 

hal proses pembuatannya karena 

dilakukan sendiri. 



Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 (Senapenmas) 2019 

Mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi Melalui Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian 

Jakarta, 30 Agustus 2019 

96 

 

Aksesoris wanita yang dibuat oleh 

pengrajin Yunikua by Miko 

menggunakan bahan-baku yang 

tidak sama atau berbeda dengan  

Para pengrajin usaha aksesoris 

wanita yang lain. 

Modal usaha yang hanya berjumlah 

relatif sedikit sehingga membatasi 

pengrajin Yunikua by Miko jika 

ingin terus membuat produk 

aksesoris. 

Ibu Emilia sebagai Pengrajin 

aksesoris Yunikua by Miko 

memiliki keberanian untuk 

membuat rancangan atau model 

aksesoris wanita yang berbeda dan 

berlawanan arus dengan model 

aksesoris wanita yang sedang trend 

atau berkembang pada periode ini. 

Pengrajin Yunikua by Miko hanya 

memasarkan aksesoris yang telah 

dibuatnya melalui media online 

atau media sosial seperti facebook, 

tanpa melakukan pemasaran yang 

bersifat offline sepperti pada 

umumnya 

Yunikua by Miko memiliki 

konsumen yang loyal terhadap 

produk aksesoris wanita yang 

dibuatnya 

Catatan mengenai pengeluaran 

yang berkaitan dengan usaha 

pembuatan aksesoris juga masih 

bercampur baur menjadi satu 

dengan pengeluaran keluarga 

Opportunities Strategi SO Strategi WO 

Jumlah pengrajin yang membuat 

usaha kerajinan aksesoris wanita 

yang memiliki keunikan atau 

kekhasan tertentu masih sedikit 

Membuat rancangan aksesoris yang 

unik , dan khas yang dapat 

mengingatkan konsumen terhadap   

label  Yunikua By Miko dalam 

jumlah besar. 

Mencari seseorang yang memiliki 

kemampuan  membuat aksesoris 

sehingga pengrajin Yunikua By 

Miko dapat membuat aksesoris  

dalam jumlah besar. 

Trend model aksesoris wanita yang 

cepat berubah.   

 

Membuat beraneka ragam dan 

model aksesoris wanita dengan 

berbagai variasi bahan baku  

Mampu membuat pesanan 

aksesoris dari pelanggan sepat 

waktu  

Variasi produk aksesoris wanita 

yang terus beraneka ragam. 

 

Membuat aksesoris wanita yang 

akan menjadi trend setter di masa 

depan 

 

Memasarkan aksesoris lewat 

pemasaran offline dengan menjual 

aksesoris di mall,  pameran atau 

bazar.  

Aksesoris wanita dapat dipasarkan 

dimana saja seperti di supermarket, 

mall, pameran-pameran, atau 

bazaar yang sanggup menjangkau 

konsumen offline 

 Memasarkan aksesoris di media 

sosial lainnya seperti di Instagram 

atau dengan membuat web. 

Ada media sosial lainnya yang 

dapat digunakan oleh pengrajin 

Yunikua By Miko untuk 

memasarkan aksesoris wanita yang 

dibuatnya seperti dengan cara 

membuat web, atau instagram. 

Threat Strategi ST Strategi WT 

Adanya persaingan yang cukup 

ketat di usaha kerajinan aksesoris 

wanita.  

Membuat aksesoris yang berbeda  

design dengan pengrajin lainnya 

dengan harga jual yang lebih murah 

 

Melatih dan menempatkan 

seseorang yang  memiliki 

ketrampilan membuat aksesoris 

berbahan kain tradisional. 

Harga aksesoris  wanita dari 

pengrajin lainnya lebih murah 

 

Membuat rancangan aksesoris yang 

berbahan kain perca seperti kain 

tenun , dan kain batik yang 

dimodifikasi dengan batu-batuan 

Melakukan diversifikasi produk  

aksesoris yang berbahan lokal dan 

berharga murah. 
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atau logam. 

Bahan baku kerajinan aksesoris 

impor mahal harganya. 

 

Membuat aksesoris dengan 

berbahan baku lokal  yang lebih 

murah. 

 

Entry barrier ke industri kerajinan 

aksesoris wanita sangat rendah, 

sehingga silih berganti pelaku pasar 

untuk industri kerajinan aksesoris 

wanita . 

 

 

Pengrajin aksesoris wanita lainnya 

ada yang menggunakan bahan baku 

dari perca kain tenun, batik untuk 

membuat kalung, gelang dan 

anting-anting. 

 

Jika dilihat dari analisis SWOT yang dilakukan oleh Tim PKM Untar maka dapat ditetapkan 

strategi pengembangan usaha yang sesuai untuk pengrajin aksesoris Yunikua By Miko adalah:  

a. Merekrut orang atau sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan ketrampilan membuat 

aksesoris wanita yang dapat menuangkan setiap ide kreativitas dan inovasi dari pengrajin aksesoris 

Yunikua by Miko ke dalam desain atau rancangan aksesoris wanita yang ingin dibuatnya.  

b. Membuat design atau rancangan aksesoris wanita yang khas atau unik yang mengingatkan pelanggan 

terhadap merk Yunikua by Miko. 

c. Membuat aksesoris wanita yang akan menjadi trend setter dalam usaha kerajinan aksesoris. 

d. Perbaikan manajemen waktu  dalam proses pembuatan aksesoris, sehingga pesanan pelanggan sesuai 

jadwal. 

e.  Membuat rancangan aksesoris yang  berbahan kain  perca seperti kain tenun, dan   kain batik yang 

dimodifikasi dengan batu-batuan atau logam. 

f. Membuat aksesoris yang berbeda  design dengan pengrajin lainnya dan menggunakan bahan baku 

lokal engan harga jual yang lebih murah 

g. Melakukan pemasaran offline untuk aksesoris yang telah dibuat oleh pengrajin Yunikua By Miko 

seperti di mall, di pameran kerajinan, atau di bazar. 

h. Memasarkan aksesoris di media sosial lainnya seperti di Instagram atau dengan membuat website 

sendiri yang menjual produk hasil aksesoris hasil kerajinan pengrajin Yunikua By Miko.  

 

4. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Kekuatan pengrajin aksesoris Yunikua By Miko adalah sudah memiliki nama label atau 

merk untuk produk kerajinan aksesoris wanita, pengrajin memiliki ketrampilan crafting yang 

cukup mahir dan seni fotografi yang tinggi, mampu membaca trend model aksesoris wanita 

di masa depan, memiliki keberanian yang tinggi untuk membuat aksesoris wanita yang 

berbeda dengan pengrajin lainnya, serta konsumen yang loyal terhadap produk Yunikua By 

Miko. Kelemahan pengrajin Yunikua By Miko adalah  mengerjakan segala sesuatunya 

seorang diri yaitu sebagai pemilik merangkap pegawai, pengrajin hanya akan membuat 

aksesoris wanita tergantung pada mood yang ada pada dirinya sendiri, pemasaran yang 

hanya dilakukan melalui media sosial, terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pesanan 

pelanggan, modal yang masih sedikit, dan pengelolaan keuangan usaha yang masih menjadi 

satu dengan keuangan keluarga.  
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b. Kesempatan yang ada di pengrajin Yunikua by Miko adalah jumlah pengrajin yang 

membuat aksesoris unik masih sedikit, trend model aksesoris yang berubah dengan sangat 

cepat, variasi aksesoris yang beraneka ragam, pemasaran produk aksesoris yang dapat 

dijangkau langsung oleh konsumen seperti dipasarkan di mal, pameran, bazar, atau dengan 

membuat website dan penjualan melalui media sosial lainnya seperti instagram, dan  

tokopedia.  Ancaman yang dihadapi oleh pengrajin aksesoris Yunikua By Miko adalah entry 

barrier ke industri kerajinan aksesoris yang sangat rendah, persaingan yang ketat, harga 

aksesoris dari pengrajin lainnya yang lebih murah, bahan baku impor yang mahal harganya, 

dan adanya aksesoris wanita yang terbuat dari kain kain tenun ataupun batik. 

c. Strategi SWOT yang dapat dilakukan oleh pengrajin aksesoris wanita Yunikua By Miko 

adalah membuat aksesoris wanita yang unik dan khas sehingga label Yunikua by Miko 

mudah diingat oleh konsumen, variasi bahan baku untuk membuat aksesoris, dan membuat 

aksesoris yang berbeda dengan trend yang ada saat ini, menggunakan bahan baku lokal 

untuk membuat aksesoris dan memanfaatkan sisa kain perca yang ada, membuat aksesoris 

yang berbeda dengan harga murah. 

d. Strategi lainnya yaitu strategi differentiation. Pengrajin Yunikua by Miko dapat memasarkan 

aksesoris ke segmen konsumen yang berbeda, dan memasarkan produk aksesoris bukan 

hanya lewat media sosial saja, namun juga memasarkan produk secara offline yaitu dengan 

memperkenalkan produk serta menjual di mal, pameran, atau bazar. 
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ABSTRAK 

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang pemasaran, keuangan, dan 

komunikasi membuat persaingan bisnis menjadi semakin terbuka dan kompleks. Dengan dikeluarkannya Ketetapan 

MPR tersebut semakin jelaslah bahwa sistem perekonomian Indonesia memberikan tempat secara khusus bagi 

UMKM untuk mengambil bagian dalam pembangunan perekonomian nasional. 

Dalam rangka membantu usaha pemerintah terhadap peran UMKM bagi perekonomian Indonesia dan penjualan 

batik cetak yang menurun karena kurangnya pemasaran, maka beberapa dosen FE Untar memberikan pelatihan 

kepada salah satu UMKM yang memproduksi kain batik dengan merk 20 ikan mas. 

Tujuan kegiatan PKM ini dapat memberikan kontribusi positif bagi wirausahaan sebagai pemicu kegiatan-kegiatan 

PKM lanjutan membantu program pemerintah untuk meningkatan kinerja UMKM melalui pemanfaatan teknologi 

dalam meningkatkan pemasaran dan transaksi keuangan digital.  Universitas Tarumanagara sebagai kampus 

entrepreneurship membantu penyediaan dana melalui Direktorat Penelitian Pengembangan Masyarakat Universitas 

Tarumanagara (DPPM UNTAR) demi terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat ini. 

Target pelatihan ini adalah pemilik dan tenaga kerja di semua bidang pekerjaan, dikarenakan pelatihan ini 

menambah wawasan dan kreatifitas untuk inovasi memanfaatkan teknologi dalam pemasaran dan transaksi 

keuangan digital. Kegiatan ini mendukung pencangan UNTAR sebagai pusat kajian kewirausahaan dan inovasi 

bisnis, sekaligus memperkenalkan Universitas Tarumanagara (UNTAR) ke kalangan masyarakat. 

Luaran kegiatan PKM ini berupa modul yang berisi mengenai penjelasan dengan ilustrasi disertai simulasi 

pemanfaatan teknologi dalam pemasaran dan transaksi keuangan dan artikel yang akan dipublikasikan dalam 

seminar Senapenmas.  

Kata Kunci: UMKM, entrepreneur, pemasaran digital, transaksi keuangan digital 

 

1.  PENDAHULUAN 

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang pemasaran, 

keuangan, dan komunikasi membuat persaingan bisnis menjadi semakin terbuka dan kompleks.  

Kondisi inilah yang mendorong perusahaan-perusahaan untuk mempersiapkan diri dalam 

memasuki pasar global. Pengaruh globalisasi terhadap pengurangan peran negara dalam hal-hal 

yang menjadi fungsinya menimbulkan problematika baru, baik bagi pemerintah maupun rakyat 

secara lebih luas (Fukuyama,2004). 

Pentingnya penguatan negara sangat berpengaruh dalam perekonomian.  Di Indonesia sendiri 

peran sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) sangatlah besar pengaruhnya terhadap 

perekonomian Indonesia.  TAP MPR No XVI/1998 diperkuat dengan TAP MPR No IV/1999, 

menyatakan sistem ekonomi kerakyatan sebagai sistem ekonomi Indonesia.  Dengan 

dikeluarkannya Ketetapan MPR tersebut semakin jelaslah bahwa sistem perekonomian Indonesia 

mailto:augustpaosa@fe.untar.ac.id
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memberikan tempat secara khusus bagi UMKM untuk mengambil bagian dalam pembangunan 

perekonomian nasional. 

Peran UMKM pada aspek perekonomian nasional di bidang makro dan mikro cukup signifikan.  

Namun pada kenyataannya, perkembangan kualitas UMKM tidaklah sesuai harapan (stagnasi) 

yaitu unit usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah, 

dan usaha menengah menjadi usaha besar. 

Kewirausahaan menurut Nunuy Nur Afiah (2009),  secara filosofis merupakan kemampuan 

untuk berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar atau penggerak dalam 

menghadapi tantangan hidup. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang wirausaha harus 

memiliki kreatifitas untuk melakukan inovasi seperti penciptaan peluang baru atau keunikan 

tersendiri untuk membedakan dengan usaha lainnya.   

Menurut Tanjung (2017) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya stagnasi terhadap 

perkembangan bisnis dalam skala UMKM adalah: 

(1) Rendahnya  koordinasi  antar  instansi  pemerintah pusat dengan pemberdayaan dan pengembangan 

UMKM. 

(2) Kurangnya  sinkronisasi  antara   program  pemerintah   pusat   dan  pemerintah daerah. 

(3) Penyelewengan dana pemberdayaan UMKM. 

(4) Kekurangakuratan data tentang UMKM. 

(5) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna. 

(6) Belum adanya rencana induk penataan dan pembinaan. 

(7) Belum akuratnya basis data UMKM. 

(8) Kepercayaan   lembaga     keuangan    terhadap   UMKM    masih   sangat    rendah    sehingga 

UMKM sulit mengembangkan usaha lebih jauh. 

 

Faktor-faktor hambatan tersebut perlu diatasi sehingga peran UMKM sebagai basis ekonomi 

rakyat dapat terwujud, melalui pembinaan dan difasilitasi, misalnya dengan cara : 
(1) Bantuan modal dengan kemudahan pemberian pinjaman.  

(2) Peningkatan  usaha   dengan   memberikan   pelatihan    manajemen   usaha  dan  ketrampilan kerja.  

(3) Penguatan  aspek   pemasaran   dengan   cara   membentuk  sentra   usaha   kecil dan memfasilitasi 

promosi usaha. 

 

Menurut Longenecker, et al. (2000), tiga karakteristik wirausaha optimal, yaitu : kebutuhan akan 

keberhasilan, kemampuan menghadapi risiko, dan memiki rasa percaya diri yang kuat.  Sehingga 

dapat disimpulkan seorang wirausaha memiliki keinginan yang kuat untuk berbisnis, dimana 

keinginan tersebut berkorelasi dengan kebutuhan akan keberhasilan wirausahawan untuk 

mengambil risiko yang ada. 

Dalam rangka membantu usaha pemerintah terhadap peran UMKM bagi perekonomian 

Indonesia, maka beberapa dosen tetap Fakultas Ekonomi Untar yang memiliki bekal 

pengetahuan tersebut merasa terpanggil untuk menjadi saluran berkat dengan caramembagikan 

pengetahuan dalam bentuk workshop kepada salah satu UMKM batik cetak 20 ikan mas di 

Jakarta. 

Batik 20 Ikan Mas merupakan UMKM yang menghasilkan produk batik cetak.  Batik 20 Ikan 

Mas merupakan usaha batik secara turun temurun.  Penjualan batik cetak saat ini hanyalah 

berasal dari pesanan pelanggan lama.  Saat ini, produk batik cetak buatan Batik 20 Ikan Mas 

dijual oleh pelanggan tersebut ke Bali.  Bergejolaknya krisis ekonomi dan persaingan, 

menyebabkan penjualan Batik 20 Ikan Mas ini sepi/menurun. 

Dalam hal menunjang mendukung kegiatan usaha terutama pemasaran Batik 20 Ikan Mas maka 

diperlukan edukasi mengenai pemasaran dengan menggunakan teknologi dan pencatatan 

keuangan secara digital. 
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Edukasi yang diberikan sehubungan dengan program pengabdian kepada masyarakat ini 

diberikan dalam bentuk pelatihan, dengan pembatasan permasalahan sebagai berikut : 
(1) Apa yang dimaksud dengan Pemasaran Digital ? 

(2) Bagaimana memasarkan produk dengan menggunakan kemajuan teknologi yang ada saat ini ? 

(3) Apa yang dimaksud dengan internet marketing ? 

(4) Apa keuntungan dan kerugian pemanfaatan media sosial dalam pemasaran ?  

(5) Bagaimana proses pencatatan transaksi keuangan ? 

(6) Bagaimana penyajiannya dalam transaksi keuangan ? 

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM 

Ruang Lingkup 

Pembicara dalam pelatihan ini terdiri atas 3 orang dimana tiap pembicara membawa 2 topik 

materi pelatihan selama 1 jam disertai dengan simulasi penggunaan media sosial dalam 

memasarkan produk Batik 20 Ikan Mas.   

 

Adapun materi pelatihan meliputi   

(1) Pemasaran dengan teknologi  

(2) Pemasaran dan internet marketing 

(3) Penggunaan media sosial dalam pemasaran 

(4) Pencatatan transaksi keuangan 

(5) Penyajian transaksi keuangan 

 

Waktu dan Lokasi Kegiatan 

Terdapat dua kegiatan yang akan dilakukan yaitu: 

(1) Pembuatan Modul Pemanfaatan Teknologi Dalam Meningkatkan Pemasaran Dan 

Transaksi Keuangan Digital Untuk UMKM → disusun dalam bulan Agustus s/d Oktober 

2018. 

(2) Pelatihan & Diskusi akan dilaksanakan pada: 

Hari / Tgl. : Kamis, 15  November  2018 

Waktu  : Pk.09.00- selesai 

Tempat : Batik 20 Ikan Mas 

Acara : -Pelatihan   

   -Makan siang bersama 

   -Diskusi 

   -Simulasi media sosial : facebook, Instagram, twitter, tokopedia 

 

Tahapan Kegiatan PKM 

Dalam pelaksanaan kegiatan PKM dibagi menjadi beberapa tahapan, meliputi :     

Tahap 1 : Menganalisis kebutuhan pelatihan 

Pada tahap ini, tim PKM mengadakan rapat pendahuluan untuk membahas tema kegiatan PKM 

yang akan dilakukan pada semester ganjil 2018/2019.  Dalam rapat tersebut kami mendapatkan 

gagasan untuk memberikan pelatihan mengenai kegiatan pemasaran, dikarenakan penjualan 

produk batik cetak buatan 20 Ikan Mas saat ini sedang sepi.  Hasil rapat tersebut langsung kami 
koordinasikan dengan pihak perusahaan dan gagasan tersebut diterima dengan baik. 

Tahap 2 : Membuat proposal 
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Pada tahap selanjutnya tim segera membuat proposal dan mengajukan dana untuk pelaksanaan 

kegiatan PKM  ke Direktorat Penelitian Pengabdian Masyarakat Universitas Tarumanagara 

(DPPM UNTAR) sesuai dengan format dan batas waktu yang ditentukan.  

Tahap 3 : Menyusun materi pelatihan 

Setelah proposal disetujui, tim segera melakukan rapat kembali untuk menyusun materi 

pelatihan, jadwal acara, dan pembagian tugas.  

Tahap 4 : Membuat modul pelatihan 

Tahap selanjutnya tim membuat modul pelatihan sesuai dengan materi yang akan disampaikan 

dalam pelatihan tersebut. 

Tahap 5 : Mempersiapkan pelatihan 

Setelah dana yang disetujui DPPM UNTAR dapat diambil, maka kami mengadakan rapat 

bersama tim kembali untuk mempersiapkan pelatihan PKM. 

Tahap 6 : Pelaksanaan pelatihan 

Pelaksanaan pelatihan dilakukan tepat waktu sesuai dengan jadwal acara yang ditentukan dan 

berjalan dengan baik. 

Tahap 7 : Evaluasi dan penyusunan laporan akhir 

Setelah pelaksanaan pelatihan selesai, tim melakukan evaluasi singkat dan segera menyusun 

laporan akhir kegiatan. 

Tahap 8 : Monev dan penyerahan laporan akhir 

Tahap terakhir dalam kegiatan PKM ini adalah ketua tim melakukan monev untuk 

mempertanggungjawabkan kegiatan PKM dan menyerahkan laporan akhir. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Kegiatan PKM 

Setiap orang, wirausahawan, dan para professional tentu ingin memiliki kondisi keuangan yang 

sehat, seimbang dalam penerimaan dan pengeluaran keuangan.  Menurut Mishkin (2009) suatu 

kondisi keuangan yang sehat dapat dicapai jika seseorang sudah mengetahui dengan jelas tujuan 

yang akan dicapai dan mampu mengelola sumber daya keuangannya secara tepat guna mencapai 

tujuan dimaksud. 

Batik 20 Ikan Mas merupakan UMKM batik cetak yang turun temurun.  Jumlah pegawai Batik 

20 Ikan Mas masih relatif sedikit yaitu sebanyak 7 orang.   Penjualan kain batik ini cukup baik, 

namun seiring meningkatnya persaingan penjualan kain batik mengalami penurunan.  

Solusi yang coba ditawarkan adalah memperkenalkan secara mendalam media sosial sebagai 

alternatif prasarana pendukung dari kegiatan wirausaha. Hal tersebut seiring dengan makin 

maraknya perkembangan media sosial yang akhir-akhir ini kerap kali digunakan sebagai salah 

satu alat pemasaran yang juga dapat digunakan sebagai pengganti tempat usaha secara fisik.  Hal 

ini membuat banyak bisnis bahkan bisnis terkecil sekalipun untuk berinteraksi dengan dunia 

yang lebih luas.   

Media sosial dianggap memiliki efisiensi yang tinggi dalam hal waktu dan biaya, atau dengan 

kata lain, yang menjadi investasi utama dalam melakukan bisnis dengan media ini hanyalah 

waktu dari si pelaku.  Tidak seperti metode pemasaran langsung, media sosial memungkinkan 

untuk mendatangkan publik dalam jumlah yang signifikan serta dapat digunakan untuk 

membangun dialog dengan khalayak luas, antara lain dengan dengan pelanggan yang sudah ada, 

calon pelanggan, dengan para pesaing, juga  termasuk dengan pemasok.   
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Tersedianya beberapa pilihan media sosial dimulai dari yang berbayar seperti situs web dengan 

pemilikan domain, sampai dengan yang cuma-cuma seperti Facebook, Twitter, ataupun 

Instagram membuat para pengguna harus dapat dengan cermat memilih media tertentu yang 

dianggap sesuai dan praktis dalam penggunaannya.  Untuk tahap awal, pelatihan difokuskan 

kepada media Facebook, mengingat media sosial ini dianggap paling dikenal ketimbang media 

lainnya.  Banyak kalangan memang telah fasih dan mengenal media ini, namun tidak sedikit 

yang belum memahami bagaimana memaksimalkan penggunaan media Facebook tersebut dalam 

kaitan penggunaannya untuk kepentingan wirausaha. 

Kegiatan dimulai pada pukul 09.00 dengan agenda acara seperti pada tabel 1. sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Hasil Kegiatan 

Pukul Kegiatan 

09.00-09.30 

09.30-13.00 

 

 

13.00-14.00 

14.00-15.00 

Pembukaan dan sambutan 

Pengenalan teknik pemasaran dan transaksi 

keuangan digital (Sesi 1,2,3) disertai sesi tanya 

jawab dan simulasi penggunaan media sosial untuk 

pemasaran 

Makan siang 

Penutupan dan pemberian cinderamata dan foto 

Bersama 

 

Para karyawan yang ikut serta dalam pelatihan secara keseluruhan terdiri dari 7 orang, dengan 

tingkat pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sarjana Ekonomi.  

 

Materi pelatihan dibagi 3 sesi, meliputi :   

Sesi 1: Pemasaran dengan teknologi   

Dalam sesi ini dibahas mengenai pemasaran digitalisasi dan penggunaan internet dalam 

pemasaran. 

Sesi 2: Penggunaan media sosial dalam pemasaran 

Dalam sesi ini dibahas mengenai keuntungan dan kelemahan menggunakan media sosial untuk 

memasarkan produk.  Pada akhir sesi pelatihan, dilakukan simulasi menggunakan media sosial 

dalam memasarkan produk. 

Sesi 3: Pencatatan dan penyajian transaksi keuangan 

Dalam sesi ini dibahas mengenai cara pencatatan dan penyajian transaksi keuangan baik secara 

tradisional maupun secara digital. 

 

Sebagai kontribusi, panitia juga memberikan beberapa keperluan pelatihan untuk disumbangkan 

ke perusahaan seperti : souvenir dari  FE UNTAR (map,notebook,pen = 7 buah) yang dibagikan 

pada seluruh peserta pelatihan dan beberapa souvernir lainnya (dapat dilihat pada lampiran) 

dalam menunjang pelaksanaan pelatihan. 

 

Target Pelaksanaan Kegiatan PKM 

Target pelatihan ini adalah pimpinan dan tenaga kerja pemasar produk, sehingga diharapkan 

dengan menggunakan pemasaran secara digital penjualan batik cetak tersebut meningkat. 
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Sebagai wirausaha tangguh sesuai perkembangan jaman, maka diperlukan pengetahuan 

/ketrampilan yang dibina dalam pelatihan ini. 

 

Luaran yang dicapai  

Luaran dari kegiatan ini berupa modul Pemanfaatan Teknologi Dalam Meningkatkan Pemasaran 

dan Transaksi Keuangan Digital Untuk UMKM, dimana modul tersebut berisi mengenai teknik 

pemasaran dan transaksi keuangan secara digital disertai dengan contoh soal. Modul ini akan 

dipakai sebagai kontribusi bahan ajar pada mahasiswa FE UNTAR terutama dalam matakuliah 

Sistem Informasi Manajemen.  Modul ini juga dapat memberikan manfaat bagi UMKM Batik 20 

Ikan Mas dalam hal pemberian informasi sehubungan teknik-teknik pemasaran dan pencatatan 

akuntansi dengan menggunakan teknologi yang ada. 

Keterlibatan mahasiswa FE UNTAR dalam kegiatan PKM ini sangat memberikan pengalaman  

tersendiri dan meningkatkan ketrampilan dalam bekerja setelah lulus nanti. 

Luaran lainnya yang tercapai adalah tersusunnya artikel yang siap untuk dipublikasikan dalam 

seminar Senapenmas 2019 yang diadakan Universitas Tarumanagara. 

 

Berikut ini adalah tampilan secara visual dari kegiatan PKM yang telah dilakukan. 

                 Gambar 1. Tim PKM FE UNTAR bersama pemilik Batik 20 Ikan Mas 

 

                        Gambar 2. Pembicara Sesi 1: Margarita Ekadjaja, S.E., M.M. 
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Gambar 3. Pembicara Sesi 2 :  Henny, S.E., M.Si., Ak., B.K.P., C.A. 

             Gambar 4.  Pembicara Sesi Akhir : Agustin Ekadjaja, S.E., M.Si., Ak.,C.A. 

 

4.  KESIMPULAN 

Kesimpulan     

Pelatihan dapat disimpulkan berjalan dengan baik.  Peserta sangat antusias dengan kegiatan ini.  

Peserta dapat memahami materi pelatihan dengan baik karena selain diberikan materi pelatihan 

yang sifatnya teori, juga disertai dengan simulasi penggunaan media sosial untuk pemasaran dan 

transaksi keuangan secara digital yang up to date. Kesimpulan ini dibuktikan yaitu adanya 

permintaan dari perusahaan agar kegiatan ini dapat berlanjut karena berguna untuk menunjang 

kelangsungan kegiatan usaha. 

 

Implikasi  

Implikasi kegiatan PKM ini adalah trampilnya peserta pelatihan menggunakan media sosial 

untuk memasarkan secara digital, penggunaan transaksi keuangan secara digital untuk 

mempermudah pemasaran dan pencatatan keuangan, serta keterlibatan mahasiswa untuk ikut 

aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pembelajaran bagi mahasiswa agar siap 

kerja.  Namun keterbatasan fasilitas seperti komputer dan suasana ruangan yang  menjadikan 

para peserta   tidak maksimal dalam belajar penghitungan nilai investasi  dengan aplikasi 

software.  Selain itu adanya keterbatasan waktu bagi para peserta pelatihan karena jadwal 

kegiatan mereka yang pada selama di panti, hal ini menjadi kendala tidak semua anak yang dapat 

mengikuti pelatihan ini. 
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Tim PKM mendapatkan saran sebaiknya dilanjutkan dengan pelatihan dan kunjungan berikutnya 

dengan materi pelatihan lanjutan agar peserta lebih trampil sehingga meningkatkan kegiatan 

usaha. 
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ABSTRAK 

Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami anak di sekolah kekerasan fisik, psikis, bullying, tawuran. Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah mengakomodir aspek perlindungan hukum termasuk perlindungan 

pada anak di lingkungan sekolah. Penelitian ini mengangkat masalah : apa faktor yang menyebabkan terjadinya 

kekerasan pada anak di lingkungan sekolah? Dan bagaimana penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan 

pada anak di lingkungan sekolah ? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menyimpulkan, pertama, setidaknya ada tiga faktor 

penyebab kekerasan pada anak di sekolah dari guru, dari siswa, dan dari orangtua. Upaya penanggulangan dapat 

dilakukan tanpa harus mengedepankan sanksi pidana. 

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan, Anak  

 

1. PENDAHULUAN 

Salah satu wilayah yang menjadi sorotan perlindungan anak adalah lingkungan sekolah. Tidak 

dimungkiri, banyak kasus kekerasan terjadi terhadap anak di sekolah. Kekerasan tersebut 

berbentuk perlakuan salah, baik secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan sebagainya, yang 

mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan 

kelangsungan hidup anak. Berdasarkan hasil pemantauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

(KPAI) dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2011 terjadi 

2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus.*  

Hasil monitoring dan evaluasi KPAI tahun 2012 di 9 provinsi menunjukkan bahwa 91 persen 

anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87.6 persen di lingkungan sekolah dan 

17.9 persen di lingkungan masyarakat. Kekerasan pada anak terjadi baik di Sekolah Dasar (SD), 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan di Sekolah Menengah Atas (SMA). Kekerasan di 

sekolah dapat dilakukan oleh siapa saja, mulai dari kepala sekolah, guru, karyawan sekolah 

ataupun antar siswa.  

Kekerasan yang dilakukan guru pada siswa, belakangan ini acapkali terjadi. Biasanya dengan 

alasan mendisiplinkan siswa, tidak jarang kekerasan harus diterima oleh siswa. Bentuk-bentuk 

kekerasan yang dilakukan antara lain memukul dengan tangan kosong, atau benda tumpul, 

melempar dengan penghapus, mencubit, menampar, mencekik, menyundut rokok, memarahi 

                                                 

*  http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/diakses pada 25 

Januari 2016. 
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dengan ancaman kekerasan, menghukum berdiri dengan satu kaki di depan kelas, berlari 

mengelilingi lapangan, menjemur murid di lapangan, pelecehan seksual dan pembujukan 

persetubuhan.†  

Kekerasan di sekolah tidak semata-mata kekerasan fisik saja tetapi juga kekerasan psikis, seperti 

diskriminasi terhadap murid yang mengakibatkan murid mengalami kerugian, baik secara moril 

maupun materil. Diskriminasi yang dimaksud dapat berupa diskriminasi terhadap suku, agama, 

kepercayaan, golongan, ras ataupun status sosial murid.  

Setidaknya kekerasan yang terjadi pada siswa di sekolah, dapat mengakibatkan berbagai akibat 

yang diterima oleh siswa, seperti pada fisik : mengakibatkan organ-organ tubuh siswa mengalami 

kerusakan seperti memar, luka-luka, dll. Secara psikis, trauma psikologis, rasa takut, rasa tidak 

aman, dendam, menurunnya semangat belajar, daya konsentrasi, kreativitas, hilangnya inisiatif, 

serta daya tahan (mental) siswa, menurunnya rasa percaya diri, inferior, stress, depresi, dan 

sebagainya. Dalam jangka panjang, dampak ini bisa terlihat dari penurunan prestasi, perubahan 

perilaku yang menetap.  

Dampak sosial, siswa yang mengalami tindakan kekerasan tanpa ada penanggulangan, bisa saja 

menarik diri dari lingkungan pergaulan, karena takut, merasa terancam dan merasa tidak bahagia 

berada diantara teman-temannya. Mereka juga jadi pendiam, sulit berkomunikasi baik dengan 

guru maupun dengan sesama teman. Bisa jadi mereka jadi sulit mempercayai orang lain, dan 

semakin menutup diri dari pergaulan‡ 

Kekerasan antar siswa juga kerap terjadi yaitu berupa bullying yang merupakan perilaku agresif 

dan menekan dari seseorang yang lebih dominan terhadap orang yang lebih lemah, dimana 

seorang siswa atau lebih, secara terus-menerus melakukan tindakan yang menyebabkan siswa 

lain menderita. Menurut Randall, bullying merupakan perilaku yang disengaja untuk 

menyebabkan ketidaknyamanan fisik, maupun psikologis terhadap orang lain.§  

Bullying dapat berupa, mengejek, menghina atau mengucapkan kata-kata yang menyinggung 

atau membuat cerita bohong yang menyebabkan siswa yang menjadi sasaran menjadi terkucilkan 

atau menjadi bahan olok-olok sehingga siswa yang bersangkutan menjadi rendah diri, takut dan 

sebagainya. Selain bullying, kekerasan antar siswa yang sering terjadi adalah tawuran. 

Tawuran  sering terjadi antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, atau antar sesama pelajar 

dalam sekolah yang sama. Dalam pengamatan penulis pada beberapa kasus, siswa-siswa sering 

bangga ikut tawuran, kendati pada akhirnya sangat menyesali, apabila terjadi akibat dari tawuran 

tersebut. 

Berbagai bentuk kekerasan yang dialami anak tersebut sering terjadi di sekolah. Seharusnya 

sekolah merupakan tempat memperoleh pendidikan, namun tidak jarang menjadi tempat anak/ 

siswa mendapatkan kekerasan. Perihal perlindungan anak dari kekerasan baik fisik, psikis, 

seksual dan penelantaran, di Indonesia, telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

(selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak).  

Kekerasan di dalam pasal 1 ayat 15a UU Perlindungan Anak diartikan sebagai perbuatan 

terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, 

seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau 

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. 

                                                 
†  Rika Saraswati, 2009, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 142. 
‡  Ardy Novan Wiyani, 2012. Save Our Children From School Bullying, AR-RUZ Media Group, Yogyakarta, 

hlm.27. 
§  Randall, 2002. Bullying in Adulthood: Assessing their bullies and their victims, Brunner- Routledge, New York 
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Khusus kekerasan di lingkungan sekolah, akan diulas dalam tulisan ini. Mengingat sering terjadi 

pro dan kontra. Kalangan guru sebagian mempertanyakan keberadaan Undang-Undang 

Perlindungan Anak, yang terkesan mengekang kewenangan guru untuk mendisiplinkan siswa. 

Sebaliknya, orangtua anak juga acapkali mempertanyakan sejauh mana perlindungan hukum dari 

negara terhadap kekerasan yang dialami anaknya di sekolah. Melihat kasus kekerasan di sekolah 

yang semakin sering terjadi, maka diperlukan pemahaman akan faktor penyebab, perlindungan 

hukum, serta penanggulangan kekerasan pada anak di sekolah. 

Beberapa sekolah di Jakarta termasuk Jakarta Selatan tak luput dari permasalahan kekerasan di 

lingkungan sekolah. Khususnya kekerasan di lingkungan sekolah menjadi masalah serius apabila 

tidak mendapat perhatian. Hal ini dikarenakan kekerasan di lingkungan sekolah akan 

menghambat proses pendidikan anak, bahkan dapat menimbulkan trauma psikologis yang dapat 

berdampak jangka panjang. Oleh sebab itu, diharapkan dengan penyuluhan yang dilakukan akan 

memberikan pemahaman kepada para siswa dan lingkungan sekolah, tentang bahaya kekerasan 

serta perlindungan hukum yang dapat dilakukan, sehingga sebagai upaya preventif (pencegahan) 

di masa mendatang. 

A. Identifikasi Masalah 

a. Maraknya kasus kekerasan di lingkungan sekolah 

b. Kurangnya pemahaman tentang kekerasan di lingkungan sekolah 

B. Perumusan Masalah 

Dari masalah yang teridentifikasi, maka dapat dirumuskan  masalah yang hendak diselesaian  

dalam  pengabdian kepada masyarakat adalah bagaimana  memberikan kesadaran hukum 

kepada masyarakat terutama di lingkungan sekolah untuk mempunyai kemampuan 

memahami dan mengerti bahaya kekerasan/bullying di lingkungan sekolah serta dampak 

hukumnya. 

C. Tujuan Kegiatan  

1. Menumbuhkan kesadaran hukum   masyarakat terutama  sebagai upacaya pencegahan 

kekerasan di lingkungan sekolah 

2. Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan di sekolah untuk   melakukan 

pencegahan dari kekerasan/ bullying di lingkungan sekolah. 

D. Khalayak Sasaran 

Khalayak sasaran yang strategis dalam kegiatan ini adalah  lingkungan sekolah di SMAN 34 

Jakarta Selatan. 

E. Metode Kegiatan 

Dalam rangka  mencapai tujuan yang tercantum diatas, maka ditempuh langkah-langka 

sebagai  berikut : 

1. Menghubungi Kepala Sekolah SMAN 34 Jakarta Selatan untuk membahas topik yang 

akan disampaikan dalam penyuluhan. 

2. Menyelenggrakan kegiatan penyuluhan kesadaran hukum dan simulasi serta 

pembentukan kelompok pendeteksi kekerasan/bullying di sekolah. 

F. Target Luaran 

Pengabdian Masyarakat  ini khalayak sasarannya adalah kalangan anak dan remaja yang 

merupakan kelompok  masyarakat yang dianggap potensial untuk menjadi agen dan garda 

paling depan dalam pencegahan kekerasan di sekolah.  Mitra ini ditetapkan dengan 

mempertimbangkan efisiensi dan intensitas pelaksanaan program. Anak dan remaja 

dianggap sebagai orang yang paling dekat dan rentan menjadi sasaran kekerasan/ bullying di 

lingkungan sekolah. 

Hasil Pengabdian  Kepada Masyarakat ini juga akan dipublikasikan pada Jurnal. 
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2. METODE PELAKSAAN KEGIATAN 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan metode penyuluhan dan diskusi, 

simulasi dengan khalayak sasaran yaitu siswa sekolah dan guru-guru di lingkungan SMAN 34 

Jakarta Selatan. 

Dalam rangka  mencapai tujuan yang tercantum diatas, maka ditempuh langkah-langka sebagai  

berikut : 

a.Tahap Persiapan  

1. Proses Perizinan kepada pihak mitra dengan  menghubungi Kepala SMAN 34 Jakarta 

Selatan untuk maembahas topik yang akan disampaikan dalam penyuluhan. 

2. Proses pengumpulan data 

b. Tahap Pelaksanaan 

      1.  Kegaiatan pelatihan dengan khalayak sasaran 

      2.  Diskusi dengan mitra mengenai analisa dan solusi 

c. Tahap Monitoring dan Evaluasi 

     1.  Evalusi terhadap keberlanjutan program 

     2. Indentifikasi hambatan pelaksanaan program 

 

3. PELAKSANAAN KEGIATAN 

Kegiatan telah terlaksana pada bulan Juli 2019. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dengan judul Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Pendampingan Dalam Rangka 

Menghindari Terjadinya Kekerasan Di Lingkungan Sekolah di SMAN 34 Jakarta Selatan ini, 

maka pihak-pihak sekolah khususnya di SMAN 34 Jakarta Selatan mulai dari Kepala Sekolah, 

Guru-guru, Siswa, Karyawan sekolah, memahami dan sadar akan rentannya sekolah menjadi 

lingkungan yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan. 

Kegiatan pengabdian ini juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum khusunya dari 

pihak sekolah akan penyebab, bahaya dan penanggulangan kekerasan yang terjadi di lingkungan 

sekolah. Dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat mengenai kesadaran hukum. Ada 

yang merumuskan bahwa kesadaran hukum merupakan satu-satunya sumber dari hukum dan 

kekuatan mengikatnya hukum, serta keyakinan hukum individu dalam  masyarakat yang 

merupakan kesadaran hukum individu adalah dasar atau pokok terpenting dari kesadaran hukum 

masyarakat. Kesadaran hukum merupakan salah satu unsur penting selain unsur ketaatan hukum 

yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum atau perundang-undangan di 

dalam masyarakat. Diharapkan dengan penyampaian dan pendampingan yang dilakukan, maka 

kesadaran hukum akan timbul dan tentunya akan menciptakan ketertiban khususnya di 

lingkungan sekolah, sehingga pendidikan optimal akan tercapai. 

Menurut Krabbe, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam 

diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Pengertian lain 

mengenai kesadaran hukum, dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu 

merupakan persoalan nilai-nilai dan konsepsi-konsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia, 

tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.  

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satu diantaranya adalah konsepsi 

mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum yang 

lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara 

hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif. 
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4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Setidaknya ada tiga faktor penyebab kekerasan pada anak disekolah, dari guru, dari siswa itu 

sendiri, dan dari orangtua. Melihat berbagai faktor tersebut, maka upaya penanggulangan dapat 

dilakukan, tanpa harus mengedepankan sanksi pidana. Kerjasama antara guru dan orangtua juga 

menjadi kunci penting dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di sekolah. Sebaiknya 

tindakan dan sikap yang tepat dari guru dalam menghadapi perihal kekerasan di sekolah, yakni 

pertama, tidak membiarkan anak semakin tidak disiplin. Kedua, memahami aturan perundang-

undangan terkait dengan perlindungan anak. Ketiga, lebih kreatif dan inovatif. Keempat, 

memahami karakter anak. 
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ABSTRAK 

Kegiatan kewirausahaan di tingkat SMP ditujukan untuk membangun kesadaran siswa mengenai pengertian dan 

peran kewirausahaan di dalam kehidupan suatu negara. Dalam praktik yang sederhana mereka mulai dilatih untuk 

membuat dan menjual produk kerajinan tangan yang mereka hasilkan melalui pelajaran prakarya. Perkembangan 

teknologi informasi yang kian masif dan makin biasanya siswa-siswi masa kini dengan penggunaan gawai, 

membuka peluang bagi mereka untuk turut memanfaatkannya secara positif melalui praktik pemasaran digital, yang 

mudah dan aplikatif. Saat ini pemanfaatan gawai belum mencapai tingkat yang produktif karena siswa hanya 

menggunakan sarana tersebut untuk kegiatan pertemanan di media sosial atau sekadar mencari data dan informasi 

untuk tugas sekolah. Atas dasar kondisi tersebut kegiatan workshop ini diselenggarakan. Kegiatan ini dilakukan 

dalam bentuk ceramah singkat mengenai aktivitas pemasaran secara konvensional dan aktivitas yang berbasis 

teknologi digital. Siswa diajak untuk memahami aktivitas pemasaran secara komprehensif, yang tidak hanya sekadar 

berjualan saja. Setelah siswa memahami konsep dasar pemasaran, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan simulasi 

mengenai bagaimana mempraktikkan pemasaran digital yang dapat dijalankan dengan mudah oleh para siswa. Hasil 

dari kegiatan ini adalah para siswa mampu memanfaatkan platform media sosial untuk memasarkan produk 

kerajinan tangan yang dihasilkan, sehingga hasil kerajinan tangan yang mereka hasilkan tidak hanya tersimpan 

begitu di saja di lemari pajangan sekolah. 

Kata kunci: pemasaran digital, kewirausahaan, siswa SMP 

 

1. PENDAHULUAN 

Jika memandang dari aspek usia, siswa-siswi SMP adalah mereka yang sekarang berusia dari 12 

sampai dengan 15 tahun. Mereka masuk ke dalam kategori generasi yang sekarang populer 

disebut Generasi Milenial atau Generasi Y. Penyebutan Generasi Milenial pertama kali 

dikemukakan oleh sejarawan Amerika yaitu William Strauss dan Neil Howe. Menurut mereka 

Generasi Milenial adalah mereka yang lahir antara tahun 1982-2004.  

Sosiolog Karl Mannhelm menyebutkan bahwa setiap generasi memiliki karakter dan perilaku 

yang berbeda. Mereka berbeda dalam memandang bagaimana kehidupan ini dijalani. Itu semua 

bergantung pada peristiwa yang mereka hadapi semasa hidupnya. Hal tersebut juga yang 

mempengaruhi preferensi mereka terhadap profesi yang akan mereka tekuni di masa depan. 

Yang menarik dari pilihan tersebut adalah, semua merupakan pekerjaan mandiri, bukan sebagai 

pegawai. Membuka online shop, coffee shop dan barber shop merupakan bagian dari usaha yang 

dijalankan wirausaha. Tidak mengherankan jika menjadi wirausaha menjadi pilihan menarik bagi 

siswi SMP. Pelajaran kewirausahaan pun telah merambah hingga ke tingkat bangku SMP. 

Pada tingkat SMP, siswa telah diperkenalkan secara sederhana mengenai bagaimana mengenali 

peluang usaha dan memanfaatkannya dengan merancang sebuah produk yang memiliki nilai 

komersial. Mereka mulai merancang dan membuat produk yang dapat ditawarkan kepada calon 
konsumen. Pemahaman mengenai kewirausahaan diletakkan sebagai paradigma berpikir. 

Bagaimana seseorang dapat berpikir secara kreatif, inovatif, proaktif, mengambil risiko yang 

dapat dikalkulasi dan visioner. Berbeda dengan pengajaran dan pendidikan kewirausahaan pada 
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tingkat SMA, siswa-siswi SMP mulai diperkenalkan dengan bagaimana memperkenalkan ide 

yang telah dituangkan menjadi produk kepada pihak lain, dalam hal ini calon konsumen. Mereka 

mulai diperkenalkan dengan praktik pemasaran terutama mengenai bagaimana menjual produk 

hasil kerajinan tangan yang telah mereka hasilkan. 

Pemasaran digital dapat diartikan sebagai promosi barang dan jasa dengan menggunakan 

teknologi digital, terutama internet, juga mencakup telepon seluler (gawai) dan media digital 

lainnya. Pemasaran digital juga serupa dengan praktik promosi produk dan jasa dengan 

menggunakan saluran distribusi digital melalui komputer atau alat lainnya (Smith, 2012). 

Penggunaan saluran digital telah mentransformasikan cara pemasar berkomunikasi dengan 

konsumen. Pemasar menyadari penggunaan media sosial seperti Facebook, YouTube, Twitter, 

Instagram dan sebagainya (Cooper, 2018). Aplikasi pemasaran digital telah dimanfaatkan oleh 

korporasi besar dan UKM. Bagi korporasi besar, selain memiliki bagian yang khusus mengelola 

aktivitas tersebut, sebagian juga mengalihdayakan pada pihak lain, seperti mengelola search 

engine optimization dan media sosial. Bagi UKM penggunaan media sosial dimanfaatkan untuk 

mengembangkan, mengubah dan mengembangkan aktivitas intelijen pemasaran (Atanassova dan 

Clark, 2015). 

Penggunaan media-media dalam praktik pemasaran digital tersebut telah diakrabi oleh sebagian 

besar Generasi Milenial, terutama siswa SMP. Mereka telah terbiasa menggunakan sarana 

tersebut untuk bersosialisasi. Dengan kemampuan yang telah mereka miliki, penggunaan 

teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah dengan 

memperkenalkan konsep pemasaran digital yang praktis dan dapat diimplementasikan secara 

mudah. 

Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan bagian dari praktik kewirausahaan yang 

diaplikasikan kepada siswa-siswi SMP, yang kali ini difokuskan pada aspek pemasaran, dalam 

hal ini adalah pemasaran digital, yang dapat diaplikasikan secara sederhana dan mudah. 

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM 

Metode pelaksanaan yang digunakan di dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

a. Pengumpulan data dan penyusunan proposal 

Dalam menyusun proposal kegiatan PKM, tim melakukan wawancara dengan perwakilan dari 

pihak sekolah untuk mengidentifikasi masalah mitra. Setelah diketahui permasalahan yang 

dihadapi mitra, tim PKM melakukan studi literatur untuk mencari solusi yang tepat bagi 

permasalahan mitra.  

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan PKM adalah dengan melakukan lokakarya dan brainstorming dengan 

khalayak sasaran. Lokakarya terdiri dari pemaparan mengenai materi pemasaran digital dan 

aplikasi sederhana dari pemasaran digital yang diselingi oleh diskusi interaktif terkait dengan 

topik pemasaran digital. Brainstorming dilakukan dengan melibatkan khalayak sasaran agar 

secara aktif dapat mempraktikkan pemahaman yang diperoleh selama mengikuti kegiatan 

PKM ke dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah maupun masyarakat sekitar.  

c. Penyusunan dan penyerahan laporan 

Kegiatan ini dilaksanakan untuk para siswa SMP Al Jannah, Pondok Ranggon, Jakarta Timur. 

Tujuan kegiatan PKM adalah untuk memperkenalkan cara mempraktikkan pemasaran digital 

atas produk kerajinan tangan yang telah mereka hasilkan. Setelah kegiatan ini dilaksanakan 

maka tim PKM akan menyusun laporan dan menyusun draft publikasi terkait dengan kegiatan 

ini. Hasil dari kegiatan ini nantinya akan dijadikan dasar untuk menyusun rencana kegiatan 

lanjutan di sekolah ini.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Acara workshop di SMP Al Jannah yang diikuti oleh 26 siswa dibagi ke dalam dua bagian yaitu 

pertama, pemaparan singkat mengenai konsep pemasaran tradisional dan pemasaran digital, 

Kedua, penggunaan Facebook sebagai salah satu media sosial yang dapat digunakan untuk 

pemasaran digital. Sesi pertama dibawakan oleh Frangky Selamat, S.E., M.M. dan sesi kedua 

oleh Bagus Mulyawan, S.Kom., M.M. Sebelum acara dimulai, perwakilan sekolah terlebih 

dahulu membuka acara seperti ditampilkan pada gambar 5.1. 

 

 

Gambar 1. Perwakilan sekolah Memberikan Sambutan 

 

Pada sesi pemaparan singkat mengenai pemasaran digital, para siswa diarahkan untuk 

memahami konsep pemasaran khususnya mengenai pemasaran digital. Siswa sempat ditanya 

mengenai apa yang selama ini mereka pahami jika mendengar istilah pemasaran. Umumnya 

mereka berpendapat bahwa pemasaran adalah penjualan. Sebagian lagi menganggap bahwa 

pemasaran terkait dengan pendistribusian suatu produk. Jawaban tersebut tidak salah namun 

hanya memandang pemasaran dari perspektif yang sempit. 

Pemasaran yang dimaksud di dalam workshop ini tidak hanya berkaitan dengan penjualan tetapi 

menyangkut empat komponen utama yang disebut bauran pemasaran (marketing mix) yaitu 

produk (product), harga (price), tempat (place), dan promosi (promotion). Konsep pemasaran 

menyangkut perencanaan bagaimana sebuah produk dipersiapkan hingga produk tersebut 

digunakan oleh konsumen. Hal ini juga berkaitan mengenai bagaimana pelayanan pada waktu 

penjualan dan setelah penjualan dilakukan. Aktivitas penjualan merupakan bagian kecil dari 

pemasaran tersebut.  

Setelah penjelasan singkat mengenai konsep pemasaran secara umum, kemudian dijelaskan 

mengenai pemasaran digital. Penjelasan yang berlangsung sekitar 15 menit ini berhasil menarik 

minat siswa untuk mengikuti sesi berikutnya yang mencoba mempraktikkan pemasaran digital 

secara praktis dan sederhana. 

Pada sesi aplikasi pemasaran digital yang dibawakan oleh Bagus Mulyawan, S.Kom, M.M., para 

siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang telah menyiapkan komputernya. Kelompok-

kelompok ini adalah kelompok yang telah menyiapkan produk untuk dipasarkan, seperti vas 

yang terbuat dari koran bekas.  
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Seperti yang ditampilkan pada gambar 2 para siswa mengikuti pemaparan mengenai aplikasi 

pemasaran digital dengan serius. 

 

Gambar 2. Para Siswa Mengikuti Pemaparan Mengenai Pemasaran Digital 

 

Para siswa di dalam kelompok dituntun untuk menyiapkan account di dalam Facebook dan 

diajarkan bagaimana melakukan penjualan dengan memanfaatkan platform tersebut. Platform ini 

dipilih karena dianggap paling mudah untuk digunakan serta tentu saja sangat populer di 

kalangan anak remaja. Mereka pun dengan mudah dapat mempraktikkan materi yang 

disampaikan, yang dikerjakan di dalam kelompok seperti ditampilkan pada gambar 5.3. 

 

 

Gambar 3. Para Siswa di dalam Kelompok Menyiapkan Konten Pemasaran Digital 

 

Para siswa dengan dituntun oleh tim PKM mengerjakan tugas yang diberikan. Terdapat dua 

kelompok yang mencoba menjelaskan tentang bisnis yang akan mereka jalankan, terutama 

mengenai bagaimana mereka akan menjual produk kerajinan tangan yang mereka hasilkan.  

Setelah hampir dua jam, pelatihan selesai dan tim bertukar cendera mata serta berfoto bersama 

seperti yang ditampilkan pada gambar 5.4. dan gambar 5.5. 
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Gambar 4. Pemberian Kenang-Kenangan 

 

 

Gambar 5. Foto Bersama dengan Siswa Peserta Workshop dan Guru 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Setelah tim PKM Untar menyelenggarakan kegiatan pelatihan pemasaran digital bagi para siswa 

SMP Al Jannah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Para siswa menyambut dengan antusias kegiatan workshop pemasaran digital. 

2. Para siswa telah mampu menyiapkan sarana untuk menjalankan aktivitas pemasaran digital 

dengan memanfaatkan aplikasi Facebook. 

 

Saran yang dapat diberikan adalah bahwa kegiatan ini masih dapat dilanjutkan dengan 

pendalaman materi yang terkait dengan pemasaran digital, seperti digital branding, social media 

marketing atau pemanfaatan media digital lainnya 
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ABSTRAK 

Tujuan ini untuk memberikan gambaran dan pemahaman tentang siklus akuntansi dan pembukuan sederhana kepada 

CV JSI yang meliputi catatan atas penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, pembelian dan biaya-biaya yang 

terjadi di perusahaan. Pelatihan dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan latihan. Peserta 

pelatihan dapat menerima dan memahami materi yang disampaikan dengan baik. 

Kata kunci: pelatihan, pembukuan sederhana 

 

1. PENDAHULUAN 

Dengan berkembangnya penjualan secara online, banyak perusahaan didirikan untuk turut 

meramaikan pasar online. Perusahaan yang baru berdiri berharap dapat mendapatkan market 

share dari besarnya pasar online.  

Perusahaan yang melakukan penjualan berbasis online biasanya memiliki struktur organisasi 

yang ramping. Mereka mempunyai karyawan yang sedikit, tempat kerja yang tidak permanen.  

Kegiatan perusahaan dapat dijalankan di mana saja hanya dengan menggunakan komputer yang 

mempunyai akses internet, bahkan ada banyak perusahaan yang menggunakan telpon genggam.  

Namun banyak pemilik memilih melegalkan perusahaan dengan menggunakan badan hukum 

supaya pelaporan pajaknya dapat dilakukan terpisah dengan harta pemilik. Badan hukum  yang 

digunakan biasanya berbentuk PT (Perseroan Terbatas) atau CV.   

Pemerintahan mengharapkan perusahaan yang berbadan hukum menyelenggarakan pembukuan. 

Karena perusahaan berbasis online maka karyawan sangat sedikit sehingga pembukuan 

seringkali diabaikan. 

Walaupun dari sisi pemilik, sebenarnya mereka mengharapkan setiap transaksi bisnis perlu 

dicatat baik secara manual maupun komputerisasi, namun mereka tidak mempunyai waktu dan 

pengetahuan yang cukup untuk melakukan pembukuan karena struktur organisasi yang ramping 

membuat mereka fokus kepada pencarian omzet.  

Tujuan dilakukannya pencatatan salah satunya adalah supaya perusahaan mempunyai arsip apa 

saja yang sudah dilakukan, berapa banyak uang yang dikeluarkan, berapa banyak uang yang 

diterima, berapa pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan dan lain-lain. Pembukuan dapat 

dilakukan secara sederhana asalkan tujuan utama pembukuan terpenuhi.  

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM 

Metode mengajar  merupakan salah satu komponen penting dalam pembelajaran, kegiatan yang 

menghasilkan interaksi unsur - unsur manusiawi adalah sebagai suatu proses dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran. . Metode mengajar adalah cara yang digunakan  guru dalam 

mengadakan hubungan dengan siswa pada saat belangsungnya pengajaran (Nana Sudjana, 2005). 

Metode mengajar adalah teknik penyajian yang digunakan oleh guru untuk mengajar atau 

menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di kelas agar pelajaran tersebut ditangkap, dipahami, 

mailto:viriany@fe.untar.ac.id
mailto:viriany@fe.untar.ac.id
mailto:hennyw@fe.untar.ac.id
mailto:hennyw@fe.untar.ac.id
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dan digunakan oleh siswa dengan baik. Metode mengajar untuk menyapaikan informasi kepada 

siswa akan berbeda dengan cara – cara yang memantapkan siswa dalam menguasai pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap  

Menjadi guru yang kreatif, profesional dan menyenangkan dituntut untuk memiliki kemampuan 

mengembangkan pendekatan dan memilih metode pembelajaran yang efektif, hal ini penting 

terutama untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan.  Cara guru 

melakukan suatu kegaiatan pembelajaran mungkin memerlukan pendekatan dan metode yang 

berbeda dengan pembelajaran lainnya. 

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa metode mengajar adalah cara – cara 

yang digunakan dalam proses pengajaran di kelas sehingga mempermudah siswa dalam 

memahami materi pelajaran yang optimal, penggunaan metode mengajar harus disesuaikan 

dengan dengan konteks belajar dan tujuan yang akan dicapai. 

 Metode mengajar guru merupakan cara untuk melakukan aktivitas yang sistematis dari sebuah 

lingkungan yang terdiri dari guru dan siswa untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu 

kegiatan sehingga  proses kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik dalam arti tujuan 

pengajaran tercapai. Peran guru di kelas sebagai implikasi dari proses pembelajaran yang optimal 

adalah sebagai fasilitator yang mampu mengembangkan kemampuan belajar anak. Dengan kata 

lain guru harus menguasai berbagai metode mengajar untuk menyampaikan materi pelajaran bagi 

siswa. 

Ada beberapa metode untuk mengajar atau mengadakan pelatihan, seperti yang dikutip dari Nana 

Sudjana (2005) yaitu : Metode ceramah, Metode Tanya Jawab, Metode Diskusi, Metode 

Resitasi, Metode Kerja Kelompok, Metode Demonstrasi dan Eksperimen, Metode sosiodrama 

(role-playing), Metode problem solving, Metode sistem regu (team teaching), Metode latihan 

(drill), Metode karyawisata (Field-trip), Metode survai masyarakat, dan Metode simulasi. 

Masing-masing metode mempunyai kelemahan dan kelebihan. 

Pada PKM kali ini tim akan menggunakan berbagai kombinasi metode untuk melakukan 

pelatihan pembukuan sederhana yaitu Metode Ceramah, metode Tanya jawab, metode diskusi, 

dan metode latihan. Metode ceramah adalah pelatihan dengan memberikan penjelasan-

penjelasan kepada peserta pelatihan. Kebanyakan porsi bicara akan didominasi oleh pelatih. 

Dalam hal ini adalah tim PKM Untar. Metode Diskusi akan memberikan kesempatan bagi 

peserta pelatihan untuk melakukan diskusi atas materi yang diberikan. Diharapkan peserta dapat 

berdiskusi mengenai topik yang dibahas untuk menunjukkan apakah yang dijelaskan itu 

dimengerti dengan baik atau tidak. Metode Tanya jawab akan memberikan kesempatan bagi 

peserta untuk mengajukan pertanyaan apabila ada yang tidak jelas atau butuh penjelasan lebih 

lanjut. Akan dilakukan secara santai dan peserta dapat menginterupsi pelatihan yang sedang 

dilakukan apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan. 

Metode latihan memberikan kesempatan bagi peserta pelatihan untuk latihan soal-soal yang 

menggambarkan situasi di dunia kerja. Akan dibuat latihan soal untuk masing-masing topik 

sehingga peserta mampu menerapkan apa yang sudah dijelaskan oleh tim PKM. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelatihan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6, 13 dan 20 April pukul 09.00 – 12.00 WIB dan 

13.00 – 15.00 WIB. Tim PKM menyusun modul pelatihan yang mencakup materi pelatihan yang 

diberikan yaitu siklus akuntansi, akuntansi perusahaan dagang yang meliputi cara menyusun 

jurnal umum, cara memposting ke buku besar,, cara menyusun neraca saldo, cara membuat 

jurnal penyesuaian, dan cara membuat laporan keuangan yang nantinya akan digunakan untuk 
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pelaporan pajak. Selain itu juga  disusun beberapa buku besar pembantu yang akan digunakan 

seperti buku kas, buku pembelian, buku bank, buku penjualan.  

Adapun modul pelatihan yang digunakan adalah dua modul yang mencakup : modul 1 yang 

membahas perusahaan jasa, perusahaan dagang dan jurnal umum, modul 2 yang membahas 

jurnal khusus. 

 

MODUL 1 

Perusahaan  adalah perusahaan yang memiliki kegiatan utama menjual produk yang berupa 

jasa/barang,  Perusahaan dapat dimiliki oleh perorangan atau dalam bentuk persekutuan dan 

perseroan terbatas. Perusahaan  dapat diklasifikasikan sebagai Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) apabila peredaran brutonya  tidak melebihi Rp 4,8 milyar setahun. Perusahaan  yang 

dibahas dalam modul ini adalah perusahaan dagang  yang berbentuk CV . 

Akuntansi perusahaan jasa dan dagang pada dasarnya hampir sama . Perusahaan jasa memiliki 

akuntansi yang lebih sederhana karena menilik pada sifat transaksi yang dilakukannya 

sederhana. Sedangkan perusahaan dagang lebih kompleks. 

Siklus akuntansi perusahaan dimulai dari transaksi, membuat bukti transaksi, mencatat transaksi 

dalam jurnal umum atau jurnal khusus, mem-posting ke buku besar, membuat neraca saldo 

sebelum penyesuaian, membuat jurnal penyesuaian, membuat neraca saldo sesudah penyesuaian, 

membuat lapporan keuangan, membuat jurnal penutup, dan membuat neraca saldo sesudah 

penutup, kemudian mengulang kembali siklus akuntansi yaitu dari transaksi dan seterusnya. 

Siklus akuntansi perusahaan  dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

JURNAL UMUM PERUSAHAAN 

Transaksi perusahaan  meliputi transaksi Pembelian, penjualan, dan pengeluaran-pengeluaran 

untuk kegiatan operasional. Transaksi perusahaan dapat dicatat dalam jurnal umum atau jurnal 

khusus.  

Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang sifatnya tidak banyak berulang. 

Jurnal umum juga digunakan untuk mencatat jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan transaksi-

transaksi yang tidak bisa dicatat ke dalam jurnal khusus. Jurnal khusus digunakan untuk 

mencatat transaksi-transaksi yang sifatnya banyak berulang. Jurnal khusus akan dibahas lebih 

lanjut dalam Modul 2.  Bentuk jurnal umum dapat dilihat pada Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3 dan 

Tabel 4. 
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Gambar 1. Siklus Akuntansi 

 

Transaksi 

Dokumen Transaksi 

Jurnal Umum/Khusus 

Buku Besar 

Neraca Saldo 

Jurnal Penyesuaian 

Neraca Saldo sesudah penyesuaian 

Laporan Keuangan 

Jurnal Penutup 

Neraca Saldo sesudah penutup 
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Tabel 1 

Jurnal Umum 

 

Tgl No Bukti Keterangan Ref Debet Kredit 

      

      

Keterangan : 

1. Kolom tanggal diisi dengan tanggal terjadinya transaksi 

2. Kolom nomor bukti diisi dengan nomor dokumen transaksi 

3. Kolom keterangan diisi dengan nama akun yang didebet atau dikredit 

4. Kolom ref diisi dengan tanda cek apabila sudah diposting ke buku besar 

5. Kolom Debet diisi dengan jumlah yang harus didebet 

6. Kolom kredit diisi dengan jumlah yang harus dikredit 

 

Transaksi-transaksi yang dicatat dalam jurnal umum adalah: 

 

Tabel 2 

Transaksi-transaksi dalam Jurnal Umum 

 

No. Transaksi Jurnal Umum 

1. Investasi atau setoran 

modal oleh pemilik 

Kas                                                                  xxx 

Aset lainnya                                                    xxx 

           Modal                                                              xxx                 

2. Pembelian Pembelian                                                        xxx 

           Hutang                                                            xxx 

3. Penjualan Piutang                                                                xxx 

           Penjualan                                                        xxx 

4. Pendapatan diterima  

Dimuka 

Kas                                                                  xxx 

           Uang muka                                                    xxx 

5. Pembelian perlengkapan Perlengkapan                                                   xxx 

           Kas                                                                  xxx 

6. Pembelian aset tetap 

(peralatan, kendaraan, dll) 

Aset Tetap                                                       xxx 

           Kas                                                                  xxx 

7.  Beban operasional (gaji, 

listrik, air, dll) 

Beban-beban                                                   xxx 

           Kas                                                                  xxx 

8. Beban dibayar dimuka 

(sewa, asuransi, dll) 

Beban Dibayar Dimuka                                    xxx 

           Kas                                                                  xxx 

9. Pengambilan untuk pribadi Prive                                                                 xxx 

           Kas                                                                  xxx               

 

Jurnal penyesuaian dibuat agar informasi dalam laporan keuangan menunjukkan kondisi terkini 

dari perusahaan. Jurnal penyesuaian yang dibuat di akhir periode diantaranya sebagai berikut: 
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Tabel 3 

Jurnal Penyesuaian 

 

No. Transaksi Jurnal Umum 

1. Pengakuan uang muka Uang Muka                                             xxx 

            Penjualan                                                 xxx 

2. Pemakaian perlengkapan 

 

Beban Pemakaian Perlengkapan                       xxx 

           Perlengkapan                                                  xxx           

3. Penyusutan aset tetap 

(peralatan, kendaraan, dll) 

Beban Penyusutan Aset Tetap                          xxx 

           Akumulasi Penyusutan Aset Tetap                 xxx 

4. Pengakuan beban atas 

beban dibayar dimuka 

(sewa, asuransi, dll) 

Beban – beban                                                  xxx 

           Beban Dibayar Dimuka                                   xxx 

5. Beban yang terhutang Beban - beban                                                   xxx 

           Hutang Beban                                                  xxx 

  

Selain jurnal transaksi dan jurnal penyesuaian, perusahaan jasa juga membuat jurnal penutup di 

akhir periode setelah membuat laporan keuangan. Jurnal penutup yang dibuat adalah: 

 

Tabel 4 

Jurnal Penutup 

 

No. Transaksi Jurnal Umum 

1. Menutup pendapatan Pendapatan                                                       xxx 

           Ikhtisan Laba/Rugi                                         xxx 

2. Menutup beban-beban 

 

Ikhtisar Laba/Rugi                                           xxx 

           Beban – Beban                                               xxx 

           Beban Pemakaian Perlengkapan                    xxx 

           Beban Penyusutan Aset Tetap                        xxx 

3. Laba/Rugi  Ikhtisar Laba/Rugi                                           xxx 

           Modal                                                             xxx 

4. Menutup pengambilan 

pribadi 

Modal                                                               xxx 

           Prive                                                               xxx 

 

MODUL 2 

Modul 2 membahas tentang Jurnal Khusus untuk perusahaan jasa yang terdiri dari Jurnal 

Penerimaan Kas dan Jurnal Pengeluaran Kas. Setelah  mempelajari modul ini,  peserta  dapat  

mengerti  dan  melakukan pencatatan transaksi dengan jurnal khusus. Materi modul 2 adalah 

sebagai berikut: 

 

Jurnal khusus digunakan untuk mencatat transaksi yang sifatnya berulang, yaitu jurnal untuk 

mencatat penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian, dan penjualan. Jurnal khusus digunakan 

supaya pendapatan transaksi dapat lebih praktis dan mudah dalam pengawasan. Untuk 
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perusahaan jasa, jurnal khusus yang digunakan cukup jurnal penerimaan kas dan jurnal 

pengeluaran kas. Pencatatan dari dokumen ke buku jurnal khusus dilakukan setiap terjadinya 

transaksi.  

 

Jurnal Penerimaan Kas (Cash Receipt Journal) 

Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang 

berhubungan dengan penerimaan kas. Bentuk jurnal penerimaan kas yang dapat digunakan 

perusahaan  adalah: 

 

Tabel 5 

Jurnal Penerimaan Kas 

 

Tgl. No. 

BKM 

Ket. Ref. Perkiraan yang dikredit Perkiraan 

yang didebet 

    Pendapatan 

Jasa 

Piutang Pendapatan 

Diterima Dimuka 

Kas 

        

        

        

Keterangan : 

1. Kolom Tgl. adalah tanggal , diisi dengan tanggal terjadinya transaksi 

2. Kolom No. BKM diisi dengan Nomor Bukti Kas Masuk 

3. Kolom Ket. adalah keterangan, diisi dengan keterangan penting yang berkaitan dengan 

penerimaan kas 

4. Kolom Ref (referensi) diisi dengan tanda cek data yang bersangkutan dicatat ke dalam 

akun buku besar 

5. Kolom pendapatan jasa, diisi dengan jumlah-jumlah pendapatan jasa yang langsung 

diterima secara tunai. 

6. Kolom piutang, diisi dengan jumlah pendapatan jasa yang dilunasi oleh pelanggan. 

7. Kolom pendapatan jasa diterima dimuka, diisi dengan jumlah uang yang diterima dari 

pelanggan atas jasa yang belum diberikan. 

 

Jurnal Pengeluaran kas (Cash Payment Journal) 

Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang 

berhubungan dengan pengeluaran kas. Bentuk jurnal pengeluaran kas yang dapat digunakan 

perusahaan jasa adalah: 
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Tabel 6  

Jurnal Pengeluaran Kas 

 

Tgl. No. 

BKK 

Ket. Ref. Perkiraan yang didebet Perkiraan 

yang dikredit 

Beban - Beban Serba-serbi Kas 

Nama Akun Jumlah 

        

        

        

Keterangan : 

1. Kolom tanggal diisi dengan tangggal terjadinya transaksi 

2. Kolom No. BKK diisi dengan nomor bukti kas keluar 

3. Kolom keterangan diisi dengan keterangan penting yang berkaitn dengan pengeluaran 

kas 

4. Kolom Ref diisi dengan tanda cek data yang bersangkutan dicatat ke dalam buku besar 

5. Kolom serba-serbi diisi dengan jumlah-jumlah pengeluaran selain beban operasional 

yang dibayarkan secara tunai. Kolom akun diisi dengan nama akun yang terkait dan 

kolom jumlah diisi dengan jumlah nilai pengeluaran kas, 

6. Kolom kas diisi dengan jumlah kas yang dikeluarkan 

 

 

Laporan keuangan untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang pada dasarnya hampir sama 

kecuali pada laporan laba rugi seperti yang tampak di bawah ini : 

    

Laporan laba rugi perusahaan jasa : 

Sinar Terang 

Laporan Laba Rugi 

Untuk tahun yang berakhir 31 des 20xx 

 Pendapatan jasa         xxx 

 -/- Beban-beban         (xxx) 

 Laba Bersih Operasi          xxx 

 

Laporan laba rugi perusahaan dagang : 

Sinar Terang 

Laporan Laba Rugi 

Untuk tahun yang berakhir 31 Des 20xx 

  
Penjualan        xxx 

Retur Penjualan      (xxx) 

Potongan Penjualan      (xxx) 
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Penjualan bersih      xxx     

        

Harga Pokok Penjualan     (xxx) 

Laba Kotor        xxx 

-/- Beban Penjualan      (xxx) 

-/- Beban Administrasi dan Umum      xxx 

Laba Bersih Operasi        xxx 

 

 

KONSEP DEBET DAN KREDIT 

Debit dan kredit merupakan konsep yang paling mendasar dalam akuntansi karena mewakili dua 

sisi dari setiap transaksi yang tercatat dalam sistem akuntansi. Debet menunjukkan saldo harta 

atau beban , bila harta atau beban bertambah maka akan menambah saldo debet, bila harta atau 

beban berkurang maka akan menambah saldo kredit. Kredit menunjukkan saldo hutang, modal 

dan pendapatan, bila hutang, modal dan pendapatan bertambah maka akan menambah saldo 

kredit dan bila hutang, modal dan pendapatan berkurang maka akan menambah saldo debet. 

Setiap transaksi yang kita lakukan akan berpengaruh pada lebih dari 1 transaksi , dengan kata 

lain jika ada yang ditambah pasti ada yang dikurangi supaya seimbang. 

 

4. KESIMPULAN 

Setelah melakukan pelatihan pembukuan sederhana bagi CV JSI, tim PKM Untar melihat bahwa 

Pihak perusahaan dapat menerima dan memahami materi yang disampaikan dengan baik. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan pelatihan ini sudah tercapai. 

Sebagai tindak lanjut dan perbaikan bagi pihak perusahaan, tim PKM Untar menyarankan 

adanya pelatihan lebih lanjut tentang pembukuan akuntansi yang lebih lengkap sehingga pihak 

perusahaan dapat siap menghadapi pemeriksaan pajak apabila memang dibutuhkan. 

 

Ucapan Terima Kasih 

Dengan selesainya kegiatan PKM ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak LPKMV 

Universitas Tarumanagara yang sudah memberikan dana, dan kepada pimpinan CV JSI atas 

kesediaan dan kerjasamanya dalam melaksanakan kegiatan PKM.  
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ABSTRAK 

Guru dalam menjalankan profesinya mempunyai hak untuk lindungan, salah satu perlindungan yang diberikan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 14 dinyatakan antara lain hak guru untuk 

mendapatkan perlindungan hukum, profesi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), dan hak kekayaan intelektual 

dalam melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, guru sangat dekat dengan kegiatan intelektual yang 

tidak ia sadari bahwa ia mempunyai hak katas karya mereka berupa hak cipta, sebenarnya banyak peluang bagi guru 

untuk mendaftarkan karya cipta mereka ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Identifikasi masalah 

dalam penelitian ini dalah bagaiamana tingkat pemahaman guru SMA Mathla’ul Anwar Batujaya tentang Hak Cipta 

dalam menumbuhkan kesadaran hukum hak kekayaan intelektual dan faktor-faktor pendukung tumbuhnya 

kesadaran hukum guru terhadap HKI. Metode penelitian dalam karya tulis ini menggunakan pendekatan yuridis 

emperis, dengan sumber data primer dan sekunder, teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Ada peningkatan yang signifikan dalam pemahaman guru SMA Mathla’ul Anwar Batujaya tentang Hak 

Cipta. Kegiatan konseling hukum Hak Cipta dapat meningkatkan pengetahuan guru SMA Mathla’ul Anwar 

Batujaya untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum kekayaan intelektual dengan dilakukan secara terprogram 

antara pihak Universitas Singaperbangsa Karawang dan pihak SMA Mathla’ul Anwar Batujaya. Faktor-faktor yang 

mendukung tumbuhnya kesadaran hukum hak kekayaan intelektual guru tentang HKI khususnya Hak Cipta harus 

disosialisasikan dengan baik untuk melindungi kreativitas guru. Salah satu faktor kurangnya kesadaran hukum 

kekayaan intelektual guru, salah satu upayanya adalah tingkat pengetahuan guru tentang hak kekayaan intelektual 

masih rendah dan pola pikir guru akan pentingnya melindungi karya cipta guru sangat kurang. 

Kata kunci: Hak Cipta, Guru, SMA Mathla’ul Anwar Batujaya. 

 

1. PENDAHULUAN 

Guru adalah profesi yang mulia dimana salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru 

adalah kompetensi professional. Guru dalam menjalankan profesinya mendapatkan 

perlindungan, salah satunya adalah perlindungan kekayaan intelektual. Akan tetapi guru-guru 

belum begitu banyak memahami tentang hak kekayaan intelektual sehingga diperlukan upaya 

untuk mensosialisasikan hukum hak kekayaan intelektual. Dengan dimilikinya pemahaman 

tentang hak kekayaan intelektual ini kelak guru-guru memiliki kesadaran akan betapa pentingnya 

melindungi hak kekayaan intelektual, hasil kreativitas para guru.   

Konsepsi Kekayaan Intelektual didasarkan pada pemikiran karya intelektual yang dihasilkan 

manusia yang memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut 

menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dinikmati. 
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Berdasarkan konsep tersebut maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya 

berupa perlindungan hukum bagi Kekayaan Intelektual.** 

Undang-Undang No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pada satu sisi memberikan pemenuhan 

hak ekonomi bagi para pencipta dan pemilik hak terkait dan di lain pihak tetap memelihara dan 

membuka akses publik terhadap semua konten yang ada dalam multimedia teknologi informasi 

dan komunikasi. UndangUndang ini juga memberikan sanksi lebih berat bagi para pembajak, 

karena pembajakan tidak hanya merugikan kepentingan ekonomi para pencipta dan kreator, 

tetapi telah melemahkan dan bahkan menghilangkan motivasi dan kreativitas pencipta. Beberapa 

pengaturan penting UU Hak Cipta antara lain pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu 

diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal 

dunia serta pelindungan terhadap pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat) 

dan kembali kepada pencipta setelah 25 tahun.†† 

Copyright is one of the very important intellectual properties which give the author of any 

creative work an exclusive right to reproduce the work in any form. The aim of copyright is to 

protect the creative labour of the person involved in different intellectual creations. Copyright is 

a right given under the law to the creators of literary, dramatic, musical and artistic works and 

producers of cinematograph films and sound recordings. The object of copyright law is to 

encourage authors, composers and artists to create original works by rewarding them with the 

exclusive right for a limited period to reproduce the work for the benefit of the public. In fact, it 

is a bundle of rights including, rights of reproduction, communication to the public, adaptation 

and translation of the work and other related rights. As the technology is developing, the threat 

to the violation of copyright is also increasing. In the era of digital technology the easy 

accessibility of information has made infringement easy.‡‡ 

Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum guru terhadap Hak Kekayaan Intelektual dapat 

dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan hukum secara terus menerus sampai guru merasa 

paham dan menyadari serta taat hukum. Rendahnya kesadaran hukum dapat disebabkan oleh 

kurangnya sosialisasi regulasi, edukasi, juga terbatasnya akses informasi, karena lokasi SMA 

Mathla’ul Anwar Batujaya yang jauh dari Ibu Kota Kabupaten. Universitas Singaperbangsa 

Karawang diarasakan perlu melakukan pelatihan yang tidak hanya sekedar memberi informasi, 

akan tetapi juga melatih, memberdayakan, agar para guru semakin meningkat pengetahuannya 

tentang hak kekayaan intelektual terutama hak cipta yang banyak dihasilkan guru. Sekolah adalah 

tempat yang potensial lahirnya invensi baru, yang merupakan tempat dimana para guru dan guru 

melakukan ekperimen atau percobaan dan menciptakan suatu karya yang yang layak untuk 

dihargai kekayaan intelektualnya. 

Peningkatan kesadaran (awareness) HKI tidak cukup hanya melalui pendekatan represif karena 

pelanggaran HKI terkait erat dengan karakter suatu masyarakat. Oleh karenanya diperlukan 

pendekatan lain berupa pendekatan pendidikan.§§ Kesadaran hukum guru terhadap hak kekayaan 

intelektual saat ini di SMA Mathla’ul Anwar Batujaya Kabupaten Karawang masih sangat 

                                                 
** Maria Alfons, Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum, Jurnal Legislasi 

Indonesia, 14 (03) 2017, hlm. 304. 
†† Sulasi Rongiyati, Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif, Jurnal 

Negara Hukum, Vol. 9, No. 1, Juni 2018, hlm. 42 
‡‡ AshiyaAhmadi and Sharad Kumar Sonkar, Awareness regarding plagiarism and fair use of copyrighted 

work: a survey amongst Doctoral Students of Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow, Journal of 

Information Management, Volume 2, Number 2 July (2015), pp. 115 
§§ Triyanto, Penguatan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Terhadap Peran Pendidikan 

Kewarganegaraan), Yustisia Vol.1 No.2 Mei – Agustus 2012, hlm. 30 
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rendah, dari hasil pengamatan permulaan yang dilakukan oleh Peneliti di lingkungan SMA 

mathla’ul Anwar Batujaya Kabupaten Karawang terlihat bahwa tenaga pendidik dan 

kependidikan belum sepenuhnya memahami tentang hak kekayaan intelektual yang dimilikinya 

sehingga para pendidik dan tenaga kependidik belum bisa mendaftarkan hak kekayaan yang 

mereka miliki. Hal ini mungkin salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi 

tentang hukum kekayaan intelektual di kalangan mereka. Kesadaran hukum sebenarnya 

merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum itu ada, atau tentang hukum 

yang diharapkan.*** Lemahnya kesadaran hukum di Indonesia antara lain disebabkan oleh: (1) 

kurangnya kepastian hukum, (2) adanya perlakuan yang berbeda terhadap warga masyarakat dan 

(3) masih lemahnya komitmen dari penguasa dalam pelaksanaan hukum di masyarakat.†††  

Guru menjadi orang yang paling menentukan dalam perancangan dan penyiapan proses 

pendidikan dan pembelajaran di kelas, pengaturan kelas, pengendalian siswa, penilaian hasil 

pendidikan, dan pembelajaran yang dicapai siswa. Dalam konteks pendidikan formal di sekolah, 

guru sebagai pendidik mempunyai kedudukan sebagai tenaga professional pada jenjang 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini. Membangun kesadaran 

hukum adalah bagian dari membangun kehidupan moral bangsa secara keseluruhan yang tidak 

bisa menunggu sampai kesejahteraan hidup meningkat secara substansial. Pada waktu itu 

kemungkinan besar kita sudah terlambat.‡‡‡ 

Mencermati kondisi kesadaran hukum guru cukup rendah dan pengetahuan hukum guru tentang 

hak kekayaan intelektual juga masih kurang, artinya bahwa belum pernah sekalipun mereka 

diberi penyuluhan hukum, tentu penting perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual, guna 

lebih mensosialisasikan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum guru yang 

nantinya memberi daya dukung bagi pengayaan materi yang akan ditransfer ilmukan kepada para 

guru. Selain pengayaan ilmu HKI kepada guru yang bisa ditularkan ke para guru, Peneliti ingin 

merangsang dan memacu guru untuk lebih kreatif dan inovatif dengan menambah pengetahuan, 

dan menggali karya dari ide intelektualitanya, yang mungkin dapat bernilai ekonomis dan dapat 

didaftarkan atau dicatat karya atau invensinya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 

Untuk itulah Peneliti dengan disiplin ilmu hokum konsentrasi kajian Hak Kekayaan Intelektual, 

pengusul termotivasi untuk berbagi ide demi peningkatan pengetahuan guru SMA Mathla’ul 

Anwar terhadap dalam menumbuhkan kesadaran hukum kekayaan intelektual khususnya hak 

cipta. Apabila guru memiliki pengetahuan maka kelak guru dapat memiliki pemahaman secara 

mendalam tentang pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Nana Sudjana, membagi 

pemahaman ke dalam tiga kategori, yakni sebagai berikut: (a) tingkat pertama atau tingkat 

terendah, yaitu pemahaman terjemahan, mulai dari terjemahan dalam arti sebenarnya; (b) tingkat 

kedua adalah pemahaman penafsiran, yakni menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan 

yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, 

membedakan yang pokok dan yang bukan pokok; dan (c) pemahaman tingkat ketiga atau tingkat 

tertinggi, yakni pemahaman ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi diharapkan mampu melihat di 

balik yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat memperluas persepsi 

dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya§§§. 

Pemahaman setingkat lebih tinggi dari pengetahuan atau ingatan, namun pemahaman ini masih 

tergolong tingkat berpikir rendah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemahaman diperlukan 

                                                 
*** Ibid, hlm. 308 
††† BPHN, Seminar Hukum Nasional Keenam Buku I II, sebagaimana dikutip dalam Laporan Pengabdian 

Kepada Masyarakat Pengusul 2015 
‡‡‡ Ibid, hal 83 
§§§ Nana Sudjana, Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hlm. 24. 
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proses belajar yang baik dan benar. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul untuk 

melindungi hasil olah pikir dan/atau kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau 

proses yang mempunyai kegunaan bagi manusia, hak untuk menikmati secara ekonomis hasil 

dari suatu kreativitas intelektual.**** 

Dari analisis situasi di atas, kondisi yang ada saat sebelum kegiatan adalah pada umumnya para 

guru SMA Mathla’ul Anwar belum memahami secara benar tentang Hak Cipta. Para guru SMA 

Mathla’ul Anwar Batujaya belum pernah mendapatkan penyuluhan Hukum tentang HKI dan 

Para guru, khususnya SMA Mathla’ul Anwar Batujaya kesulitan memperoleh informasi tentang 

Hak Kekayaan Intelektual. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalahnya: 1) Bagaimana 

tingkat pemahaman guru tentang hak cipta dalam upaya menanamkan kesadaran hukum 

kekayaan intelektual? Faktor-faktor apasajakah yang menjadi penghambat tumbuhnya kesadaran 

hukum guru terhadap hukum kekayaan intelektual? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman guru tentang hak cipta dan 

untuk mengetahui faktor penghambat tumbuhnya kesadaran hukum guru terhadap hak kekayaan 

intelektual. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian dalam karya ilmiah ini adalah menggunakan metode yuridis emperis. 

Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das sollen), karena dalam membahas 

permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis1 

maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum 

sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein), karena 

dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan yuridis 

empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan 

dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) 

dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang tingkat pemahaman guru tentang 

hak cipta dan faktor-faktor penghambat kesadaran hukum guru terhadap hak kekayaan 

intelektual.  

Untuk mengetahui tingkat pemahaman guru tentang tingkat pemahaman guru, peneliti 

mengunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian Tindakan Kelas termasuk 

penelitian kualitatif meskipun data yang dikumpulkan bisa saja kuantitatif, dimana uraiannya 

bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata, peneliti merupakan instrument pertama dalam 

pengumpulan data, proses sama pentingnya dengan produk.†††† 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk mengetahui tingkat pemahaman guru tentang tingkat pemahaman guru, peneliti 

mengunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yang dilaksanakan pada guru SMA 

Mathla’ul Anwar dengan jumlah 20 (dua puluh) orang. Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga 

siklus yang terdiri atas 4 (empat) tahap, yaitu tahap perencanaan tindakan, tahap pelaksanaan 

tindakan, observasi dan refleksi. Sebelum berlanjut pada hasil Penelitian, berikut ini hasil 

pengamatan sebelum pelaksanaan tindakan: Ternyata banyak terdapat temuan, diantaranya guru 

                                                 
**** Abdul Atsar, Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Cet. 1--Yogyakarta: Deepublish, 

2018, hlm. 3. 
††††  Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas sebagai Pengembang Profesi Guru, Jakarta: 

PT.Raja Grafindo persada, 2011, hlm. 46. 
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dalam menjalankan profesinya belum memahami hak kekayaan intelektual apa yang dimiliki, 

bahkan tidak memahami klasifikasi hak kekayaan intelektual sehingga guru tidak memiliki hak 

ekonomi yang meskinya ia dapatkan dari hak kekayaan inteletual tersebut. Pemahaman guru 

tentang hak kekayaan intelektual disebabkan selama kuliah belum dibekali materi tentang hak 

kekayaan intelektual sehingga hak kekayaan intelektual yang dimilikinya tidak dilindungi. 

Dalam menjalankan profesinya guru juga membuat bahan ajar dan artikel ilmiah yang dapat 

dilindungi hak cipta akan tetapi pemahaman para guru tentang hak ciptapun minim.  Selain itu 

untuk mengetahui tingkat pemahaman guru khususnya mengenai hak kekayaan intelektual maka 

Peneliti mengadakan pre test dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung/ujian lisan.  

Berikut disajikan hasil pengamatan sebelum siklus dapat dijelaskan bahwa diperoleh rata-rata 

nilai dari 18 (orang) guru sebesar 90% guru belum memahami hak kekayaan intelektual. Dari 

analisa data, dapat gambaran bahwa pengetahuan guru tentang hak kekayaan intelektual sebelum 

tindakan terdapat berbagai kekurangan sehingga perlu diadakan perbaikan guna meningkatkan 

kompetensi professional pendidik. Berdasarkan kondisi awal tersebut, dalam Penelitian ini 

Peneliti akan menggunakan penerapan metode pelatihan yang dapat menarik minat guru dalam 

mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya sehingga guru dapat memiliki sertifikat hak kekayaan 

intelektual, dalam hal ini berupa hak cipta. 

Siklus 1 diadakan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2019 dengan materi menulis buku ajar melalui 

Ceramah dan Tanya jawab dilanjutkan dengan simulasi dan penugasan. Adapun proses kegiatan 

belajarnya sebagai berikut: Pukul 08.00 WIB Peneliti bersama guru. Waktu yang tersedia 2 x 40 

menit. Ketika guru sudah memasuki ruang kelas, Peneliti memberi salam. Peneliti 

mengondisikan guru ke arah pembelajaran yang kondusif dan dilanjutkan dengan apersepsi 

dengan melakukan tanya jawab sederhana untuk membangkitkan semangat guru dan 

mengimpormasikan tujuan materi yang akan diajarkan serta menjelaskan langkah-langkah 

melakukan workshop. Peneliti membagi suatu kelas menjadi beberapa kelompok, dengan setiap 

kelompok terdiri dari 5 orang guru dengan kemampuan yang berbeda. Kelompok ini disebut 

kelompok asal. Jumlah anggota dalam kelompok asal menyesuaikan dengan jumlah bagian 

materi pelajaran yang akan dipelajari guru sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Peneliti 

memberikan kuis untuk guru secara individual dan guru memberikan penghargaan pada 

kelompok melalui skor penghargaan berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar 

individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya. Guru dibimbing Peneliti membuat rangkuman 

yang telah mendapat klarifikasi dan guru menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan guru 

berkaitan dengan materi cara menulis jurnal. 

Berdasarkan hasil pre test pertama telah menunjukan sebuah kemajuan. Pengetahuan guru 

tentang Hak Kekayaan Intelektual siklus 1, tingkat kemampuan guru dalam menguasai materi 

tentang membuat buku ajar, 20 orang guru dengan nilai rata-rata 70,00, sebelum siklus 

dilaksanakan nilai rata-rata guru 62,37. Setelah dilakukan tindakan siklus 1 mengalami 

peningkatan sebesar 12,63 angka atau sebesar 33,23 % dibandingkan dengan hasil sebelum 

siklus, hasil sebelum siklus yaitu 62,37.  

Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan workshop di dalam kelas melalui metode latihan, 

kemudian hasil temuan pengamatan dicatat pada lembar observasi yang telah disiapkan. 

Berdasarkan hasil observasi perubahan pada aspek yang diamati yaitu sikap, keaktifan, wawasan, 

kemampuan mengemukakan pendapat dan kerjasama ada 13 orang guru atau 65% guru memiliki 

sikap, keaktifan, wawasan, kemampuan mengemukakan pendapat, kerjasama dalam kategori 

cukup baik dan 7 (tujuh) orang guru atau 39, 37% guru belum memiliki memahami materi 

tersebut.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru diketahui bahwa dengan menggunakan metode 

ceramah dan latihan, cukup dapat meningkatkan pemahaman guru tentang materi  menulis buku 
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ajar dan artikel ilmiah dari hasil tanya jawab tersebut guru dapat menjelaskan materi dari banyak 

sumber dan dapat menyebutkan serta menjelaskan arti penting menulis dan mendaftarkan hak 

kekayaan intelektualt dan guru dapat bekerjasama sebagai sebuah kelompok diskusi dapat 

bekerjasama satu sama lain dan saling memberikan informasi sehingga pemahaman dan 

pengetahuan guru dapat meningkat. 

Sementara dari hasil diskusi dengan Peneliti dengan menggunakan Tanya jawab dimana Peneliti 

menjawab pertanyaan dari guru cukup membangun aktifitas guru dan kemampuan guru untuk 

memperhatikan dan menyimak materi yang disampaikan, sehingga cukup efektif dalam 

meningkatkan pemahaman guru tentang hak kekayaan intelektual. 

Berdasarkan catatan lapangan yang dibuat Peneliti pada siklus 1 dapat diketahui bahwa 

pelaksanaan workshop pada siklus 1 berlangsung kondusif dengan ceramah dan tanya jawab 

dimana Peneliti akan memberikan kesempatan kepada guru untuk berdiskusi bersama sama 

dengan teman-temannya untuk topik yang dibahas dalam artikel ilmiah.  

Berdasarkan hasil observasi dalam kegiatan workshop pendafatran HKI ini belum menunjukan 

peningkatan pengetahuan guru sesuai target yang diinginkan. Sekalipun ada perubahan namun 

masih banyak kelemahan, masih ada guru yang nilainya di bawah minimal yaitu 70. Pengamatan 

dari aktifitas guru pada siklus pertama belum tercapai sesuai target hanya 9 orang guru atau 

23,68% yang memperoleh nilai tersebut. 

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut maka Peneliti akan memperbaikinya pada siklus 2 

dengan cara memberikan pemahaman kepada guru tentang teknis membuat buku ajar, artikel 

ilmiah dan mendaftarkan HKI, serta memberikan motivasi pada guru untuk lebih bekerjasama 

satu sama lain dalam membuat buku ajar dan artikel ilmiah. 

Pada Siklus 2 ini diadakan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 membahas tentang cara 

membuat artikel ilmiah. Pembelajaran ini dikondisikan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 

Workshop yang telah disusun sebelumnya. Berdasarkan kelemahan siklus 1 yaitu peningkatan 

pengetahuan guru belum sesuai target, guru masih belum memahami teknis menyusun buku ajar 

dan artikel ilmiah, kurangnya interaksi dan kerjasama Peneliti serta kurangnya kreatifitas guru. 

Maka siklus 2 diperbaiki dengan proses pada Pukul 09.00 Wib, Peneliti bersama guru memasuki 

kelas. Peneliti mengondisikan guru ke arah pembelajaran yang kondusif dan dilanjutkan dengan 

apersepsi dengan melakukan tanya jawab sederhana untuk membangkitkan semangat guru dan 

menginformasikan tujuan materi yang akan diajarkan serta menjelaskan kembali langkah-

langkah menyusun buku ajar dan artikel ilmiah. 

Pelaksanaan kegiatan inti yaitu dilaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 

metode latihan dan pendampingan. Peneliti memberi bahan pelajaran yang akan diberikan 

menjadi beberapa bagian. Sebelum bahan pelajaran diberikan, Peneliti memberikan pengenalan 

mengenai topik yang akan dibahas dalam bahan pelajaran untuk hari itu. Peneliti menuliskan 

topik dan menanyakan apa yang guru ketahui mengenai topik tersebut. Peneliti membagi guru 

dalam kelompok belajar kooperatif yang terdiri dari 6 anggota tim (disesuaikan dengan jumlah 

sub topik) sehingga anggota bertanggung jawab terhadap penguasaan setiap komponen sub topik 

yang ditugaskan guru dengan sebaik-baiknya.  

Berdasarkan hasil test pada siklus 2 telah menunjukan kemajuan yang cukup baik. Hasil belajar 

siklus 2 diperoleh gambaran tingkat kemampuan guru dalam menguasai materi yang diajarkan, 

20 orang guru dengan nilai rata-rata 83,68. Mengalami peningkatan sebesar 8,68 angka atau 

sebesar 22,84 % dibandingkan dengan hasil belajar siklus 1, hasil belajar siklus 1 yaitu 75,00.  

Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan workshop di dalam kelas melalui ceramah dan Tanya 

jawab kegiatan di dalam kelas, kemudian hasil temuan pengamatan dicatat pada lembar 

observasi yang telah disiapkan. Berdasarkan hasil observasi perubahan pada aspek yang diamati 
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yaitu sikap, keaktifan, wawasan, kemampuan mengemukakan pendapat, kerjasama, dan 

peningkatan pengetahuan guru ada 17 orang guru atau 85% guru memiliki sikap, keaktifan, 

wawasan, kemampuan mengemukakan pendapat, kerjasama dalam kategori baik dan 3 orang 

guru, atau 15% guru memiliki sikap, keaktifan, wawasan, kemampuan mengemukakan pendapat, 

kerjasama dalam kategori cukup baik.  

Dari hasil wawancara dengan guru diketahui pembelajaran dengan menggunakan ceramahan dan 

latihan guru lebih fokus dan termotivasi untuk lebih proaktif dan aktifitas guru dengan metode 

diskusi terlihat guru lebih berani memberikan tanggapan dan bertanya berdasarkan konsep dan 

informasi yang diketahuinya mengenai suatu masalah yang sedang dibahas, sehingga suasana 

workshop lebih hidup dan dinamis Sementara dari hasil wawancara dengan kolaborator 

Penelitian yakni guru diketahui bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode pelatihan dan 

pendampingan cukup efektif dalam meningkatkan aktifitas guru sehingga pemahaman guru pada 

materi penulisan artikel ilmiah jelas mengalami peningkatan dari sebelumnya karena guru sudah 

lebih mengerti tentang jalannya proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil temuan selama kegiatan workshop berlangsung dengan penerapan metode 

latihan dan ceramah bervariasi, Peneliti dapat melihat adanya perubahan pengetahuan dan 

pemahman guru tentang buku ajar dan Hak Cipta. 

 

Tabel 1 

Pemahaman Guru Tentang Hak Cipta Setelah Dilaksanakan Workshop  

Tahapan Nilai Rata-Rata 
Presentase Peningkatan Tiap Siklus 

(%) 

Pra Siklus 62,37 57, 8 

Siklus 1 75,00 33,23 

Siklus 2 83,68 22,84 

 

Grafik 1 

Pemahaman Guru Tentang Hak Cipta Setelah Dilaksanakan Workshop  
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Tabel 2 

Pemahaman Guru Tentang Hak Cipta Setelah Dilaksanakan Metode Ceramah dan 

Latihan 

Hasil 

Pengamatan 

Kurang 

Baik 
Presentase 

Cukup 

Baik 
Presentase Baik Presentase 

Siklus 1 5 39,37% 23 60,63% - - 

Siklus 2 - - 21 55,26% 17 44,74% 

 

Grafik 2 

Pemahaman Guru Tentang Hak Cipta Setelah Dilaksanakan Metode Ceramah dan 

Latihan 

 

 

Berdasarkan table dan grafik di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata pemahaman guru 

tentang hak cipta sebelum dilakukan pelatihan atau workshop yaitu 62,37 atau sekitar 57, 8%. 

Setelah dilaksanakan workshop pada Siklus 1 nilai rata-rata 75,00 atau sekitar 33,23% dan 

setelah dilaksanakan Siklus 2, nilai rata-ratanya adalah 83,68 dan mengalami peningkatan 

22,84%. Sedangkan pemahaman guru tentang hak cipta setelah dilaksanakan metode ceramah 

dan latihan 

Setelah dilaksanakan pada siklus 1 yang kurang baik ada 5 orang atau ada 39,37% dan yang 

cukup baik ada 23 orang atau 60,63% dan sedangkan Siklus 2 ada 11 orang atau ada 55,26% 

dalam kategori baik sedangkan yang dalam kategori baik ada 17 orang atau 44, 74%. 

Faktor penghambat tumbuhnya kesadaran hukum guru terhadap Hak Cipta kurangnya sosialisasi 

tentang hukum hak cipta kepada guru SMA Mathla’ul Anwar Batujaya, dan pola pikir guru akan 

pentingnya perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual yang timbul dari hasil karya 

cipta atau kreativitas guru. Faktor yang mempengrauhi kesadaran hukum, antara lain: 
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1. Pengetahuan Tentang Kesadaran Hukum. Faktor yang mempengaruhi kesadaran 

hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum 

harus disebarkan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan 

tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu 

mereka melanggar hukum. Bisa jadi karena kurang memiliki pengetahuan tentang kesadaran 

hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri. Jika menemui hal ini, maka 

dapat dipastikan negara harus menempuh jalur untuk menyebarkan luaskan segara perturan 

di dalam hukum agar masyarakat dapat mengetahui peraturan yang diperbolehkan dan tidak 

diperbolehkan dalam hukum negara. Selain itu masih adanya macam-macam bencana alam di 

Indonesia. 

2. Pengakuan Terhadap Ketentuan Hukum. Faktor yang mempengaruhi kesadaran 

hukum selanjutnya adalah pengakuan terhadap ketentuan hukum. Masyarakat yang 

mengetahui ketentuan dalam hukum dan kegunaannya dalam norma hukum. Artinya, ada 

beberapa masyarakat yang memahami terhadap peraturan yang ada di dalam hukum. Namun, 

hal ini belum cukup untuk membuat masyarakat mengakui ketentuan tersebut. Adakalanya 

memang masyarakat yang lebih mengetahui peraturan dalam hukum lebih berpotensi untuk 

mematuhi hukum dan juga biasanya mereka lebih sadar terhadap hukum yang berlaku. Untuk 

hukum kelautan juga harus memperhatikan  batas wilayah laut Indonesia. 

3. Penghargaan Terhadap Ketentuan Hukum. Faktor yang mempengaruhi kesadaran 

hukum selanjutnya adalah penghargaan terhadap ketentuan hukum. Pengertian ini 

mengandung bahwa sejauh manakah suatu tindakan maupun perbuatan dari masyarakat yang 

dilarang oleh hukum. Selain itu, juga dengan reaksi masyarakat yang berdasarkan pada 

sistem nilai yang berlaku di masyarakat tersebut. Bisa jadi sangat dimungkinkan masyarakat 

dapat menentang dan juga dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlak. Hal itu sesuai 

dengan kepentingan masyarakat yang sudah terjamin pemenuhannya. Hal itu dilakukan 

untuk perkembangan wilayah Indonesia. 

4. Penataan Terhadap Ketentuan Hukum. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum 

selanjutnya adalah penataan terhadap ketentuan hukum. Prinsip utama dari tugas hukum itu 

sendiri adalah untuk mengatur segala kepentingan warga masyarakat. Pada dasarnya 

kepentingan itu terlahir dari berdasarkan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat 

itu sendiri. Biasanya hal itu akan merujuk pada anggapan tentang apa yang mereka lakukan 

yakni baik atau buruknya kepentingan itu sendiri. 

5. Ketaatan Masyarakat Terhadap Hukum. Faktor yang mempengaruhi kesadaran 

hukum selanjutnya adalah tentang ketaan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian 

seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. 

Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut 

terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum. Meskipun 

dengan keberadaan keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia.  

 

4. KESIMPULAN 

Dari pembahasan diatas maka dapat diketahui bahwa nilai rata-rata pemahaman guru tentang hak 

cipta sebelum dilakukan pelatihan atau workshop yaitu 62,37 atau sekitar 57, 8%. Setelah 
dilaksanakan workshop pada siklus 1 nilai rata-rata 75,00 atau sekitar 33,23% dan setelah 

dilaksanakan siklus 2, nilai rata-ratanya adalah 83,68 dan mengalami peningkatan 22,84%. 

Sedangkan pemahaman guru tentang hak cipta setelah dilaksanakan metode ceramah dan latihan 

Setelah dilaksanakan pada siklus 1 yang kurang baik ada 15 orang atau ada 39,37% dan yang 

cukup baik ada 23 orang atau 60,63% dan sedangkan Siklus 2 ada 21 orang atau ada 55,26% 

dalam kategori baik sedangkan yang dalam kategori baik ada 17 orang atau 44, 74%. 

https://materiips.com/bencana-alam-di-indonesia
https://materiips.com/bencana-alam-di-indonesia
https://materiips.com/bencana-alam-di-indonesia
https://materiips.com/bencana-alam-di-indonesia
https://materiips.com/batas-wilayah-laut-di-indonesia
https://materiips.com/batas-wilayah-laut-di-indonesia
https://materiips.com/perkembangan-wilayah-indonesia
https://materiips.com/perkembangan-wilayah-indonesia
https://materiips.com/keragaman-suku-bangsa-dan-budaya
https://materiips.com/keragaman-suku-bangsa-dan-budaya
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Faktor penghambat tumbuhnya kesadaran hukum guru SMA Mathla’ul Anwar Batujaya terhadap 

kurangnya sosialisai tentang hukum kekayaan intelektual, dan kurangnya kesadaran guru 

tentingnya perlindungan hukum bagi karya intelektual hasil kreativitas guru selain itu juga 

pengetahuan tentang kesadaran hukum, pengakuan terhadap ketentuan hukum, penghargaan 

terhadap ketentuan hukum, penataan terhadap ketentuan hukum, dan ketaatan masyarakat 

terhadap hukum. 

 

5. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan maka penulis memberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Guru harus menjadi role model bagi para siswa dan membangkitkan minat atau motivasi 

belajar siswa agar menjadi kreatif dan inovatif sehingga banyak menghasilkan produk-

produk yang sangat potensial untuk didaftarkan kekayaan intelektualnya agar dapat bernilai 

ekonomis.  

2. Setiap karya guru dan hendaknya dicatat atau didaftakan pada Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual sebagai wujud daya dukung rakyat terhadap pemerintah sebagai pemasok PNBP 

yang merupakan sumber pendapatan negara. 

3. Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi setempat hendaknya melakukan 

sosialisasi/penyuluhan hukum di setiap jenjang lembaga pendidikan tidak hanya sebatas 

SMA Mathla’ul Anwar Batujaya saja tetapi semua Sekolah yang ada di Kabupaten 

Karawang.  

 

Ucapan Terimakasih 

Tim Pengadian Kepada Masyarakat (PKM) mengucapkan banyak terima kasih kepadaPenulis 

mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang turut serta membantu, terutama 

Direktorat Riset dan Penelitian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan 

Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 

LPPM Universitas Singaperbangsa Karawang, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olarga Kab. 

Karawang, Kepala Sekolah SMA Mathla’ul Anwar Batujaya, yang telah memberika  izin untuk 

Penelitian.  
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ABSTRAK 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini (PKM)  adalah salah satu perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, 

yaitu memberikan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat dalam hal ini kepada generasi milenial yaitu para 

siswa/i Sekolah Menengah Atas (SMA)  Katolik St.Kristoforus, yang berlokasi di daerah grogol. Kegiatan ini 

berupa ceramah, diskusi, dan contoh soal  yang terjadi dalam hal menghitung dan memenuhi kewajiban perpajakan 

bagi mereka yang telah berpenghasilan . Sebagai generasi milenial yang menikmati berbagai kemudahan dalam 

teknologi dan informasi adalah sangat mungkin para siswa telah mengasah kemampuan untuk melakukan suatu 

usaha yang berdampak berpenghasilan. Sedangkan bagi Universitas Tarumanagara-khususnya Fakultas Ekonomi 

merupakan peran serta mendukung Pemerintah khususnya dalam inklusi kesadaran perpajakan yang sedang di 

giatkan dan diprogramkan pihak Direktorat Jenderal Pajak sekaligus untuk lebih membina hubungan baik dengan 

lembaga pendidikan ditingkat SMA sebagai salah satu sumber siswa bagi Untar umumnya. Kegiatan  ini diawali 

dengan pertemuan untuk menggali kebutuhan pihak Yayasan-Sekolah dalam kerjasama kami. Setelah mendapat 

sambutan baik maka kami membuat proposal kegiatan kepada pihak DPPM Untar. Selanjutnya setelah persetujuan 

pelaksanaan, kami sedang menyusun modul dan mengkoordinasi waktu pelaksanaan pelatihan ini.  Sebagai tahap 

terakhir, kami akan membuat laporan pelaksanaan tugas Pengabdian Kepada Masyarakat  (PKM) ini dan diserahkan 

sebagai pertanggung jawaban kami kepada pihak DPPM Untar. 

Kata Kunci: Generasi Milenial, Inklusi Kesadaran Pajak, Perhitungan PPh 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Sebagai siswa sekolah menengah atas, mereka adalah generasi milenial, generasi emas penerus 

bangsa yang harus sadar akan kondisi Negara termasuk memahami sumber pendapatan untuk 

membiayai jalannya suatu negara. Pajak adalah salah satu sumber pendapatn negaryang terbesar. 

Untuk itu setiap orang yang hidup disuatu Negara dan mendapat penghasilan akan mempunyai 

kewajiban untuk membayar pajak. 

Hal membayar pajak sering masih menjadi sesuatu yang dipertanyakan mengapa harus, untuk 

apa dan sebagainya. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak menyadari pentingnya 

pemahaman sejak dini dan mengedukasi setiap orang dari jenjang pendidikan yang paling muda. 

Para siswa SMA mendapat pengetahuan perpajakan melalui salah satu kurikulum mata pelajaran 

dan akan lebih bermakna serta bermanfaat ketika secara langsung mereka diberi penjelasan 

lengkap dan simulasi jika telah menjadi orang yang mempunyai penghasilan dan menjadi warga 

Negara yang sadar pajak. 

Pengertian Inklusi Kesadaran Pajak adalah usaha yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak 
bersama dengan kementerian yang membidangi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran 

perpajakan peserta didik, guru dan dosen yang dilakukan melalui integrasi materi kesadaran 

pajak  dalam kurikulum, pembelajaran dan perbukuan. Pendidikan adalah usaha sadar dan 

mailto:helenpww@gmail.com
mailto:helenpww@gmail.com
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terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya dan masyarakat.  

Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi 

lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Salah satu 

dasar utama pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melewati generasi. Direktorat 

Jenderal Pajak  ingin mendidik generasi muda sebagai generasi calon-calon pelaku ekonomi 

masa depan menjadi warganegara yang mempunyai kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Generasi mendatang harus memiliki budaya dan karakter berwawasan kebangsaan; 

cinta tanah air, bela negara, termasuk kesadaran membayar pajak. Generasi-generasi tersebut 

harus dipersiapkan dengan merekayasa perilaku mereka sehingga dalam gelombang besar akan 

menjadi budaya. Perubahan prilaku tersebut salah satunya dilakukan melalui pendidikan.  

Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, maka beberapa dosen dan mahasiswa Untar 

dari Fakultas Ekonomi melakukan temu muka dengan para siswa generasi milenial tersebut 

untuk turut membantu Pemerintah dalam hal ini khususnya Direktorat Jenderal Pajak 

memberikan penyuluhan akan kesadaran perpajakan mereka. 

Tujuan kegiatan ini adalah: (1) Memberi pemahaman /kesadaran perpajakan bagi generasi 

milenial agar Para siswa dapat mengerti hak dan kewajiban sebagai warganegara jika  telah 

mempunyai penghasilan. (2) Membantu Pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak dalam program 

Inklusi Kesadaran Pajak yang telah digaungkan sejak tahun 2016.  

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM 

Ruang Lingkup 

Penyuluhan Inklusi Kesadaran Pajak  bagi generasi milenial dilakukan kepada para siswa SMA 

Katolik St Kristofurs I Grogol dengan jumlah peserta sebanyak 150 orang. 

Kegiatan ini dilaksankan dalam  2 sesi, meliputi : (1) Penyuluhan pengertian pajak serta hak dan 

kewajiban warganegara yang telah berpenghasilan (2) Simulasi dan Tanya Jawab seputar 

perhitungan pajak orang pribadi. 

 

Waktu dan Lokasi Kegiatan 

Adapun waktu dan lokasi Kegiatan PKM dapat dilihat pada tabel 1.sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Waktu dan Lokasi Kegiatan 

Tahap Kegiatan WaktuPelaksanaan LokasiKegiatan 

Persiapan 1.    Analisis Kebutuhan pelatihan 

2.    Penyusunan Proposal PKM 

3.    Penyusunan Modul Pelatihan 

4.    Perencanaan Alur Kegiatan  PKM 

     

Jan   2019 

Feb  2019 

April-Mei 2019 

April 2019 

 

FE UNTAR 

Pelaksanaan Penyuluhan 24 Juni 2019    SMA  

St Kristoforus I 

Grogol 

Penyelesaian Penulisan Laporan Pertanggung jawaban Juli 2019 FE UNTAR 
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Tahapan Kegiatan PKM 

Adapun tahapan-tahapan kegiatan PKM sebagai berikut : (1) Tahap Persiapan, dalam tahap ini 

kegiatan yang dilakukan adalah menemui calon mitra dan berdiskusi /menganalisa kebutuhan 

penyuluhan, menelaah pustaka yang berkaitan dengan kegiatan PKM, membuat dan 

memperbaiki proposal kegiatan, dan menyusun materi penyuluhan  berupa modul pelatihan. (2) 

Tahap Pelaksanaan, dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah mengadakan rapat sebelum 

pelaksanaan kegiatan, mempersiapkan acara permainan/ice breaking dan berbagai  souvernir, 

sumbangan dana, peralatan pendukung lainnya, dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

susunan/jadwal kegiatan PKM. (3) Tahap Evaluasi, dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan 

adalah mengadakan rapat evaluasi untuk mengevaluasi perbaikan-perbaikan yang diperlukan 

untuk kegiatan PKM selanjutnya, membuat laporan kemajuan untuk  mengikuti monev dan 

menyusun laporan akhir, serta  mempublikasikan laporan dalam seminar pengabdian kepada 

masyarakat (dalam acara Senapenmas). 

 

3.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan Kegiatan PKM 

Kegiatan dimulai pada pukul 06.30 yaitu berangkat menuju tempat PKM, dengan agenda acara 

sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Agenda Acara Kegiatan PKM 

Pukul Kegiatan 

06.45-07.00 

07.00-09..00 

09.00-09.30 

 

 

Pembukaan dan sambutan 

Penyuluhan Perpajakan 

 Diskusi nara sumber dengan panitia/pihak Sekolah, 

Penutupan dan pemberian cinderamata dan foto bersama 

 

Pembukaan diawali dengan sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah, dilanjutkan dengan doa 

pagi.  Setelah itu dilakukan sapaan kepada siswa dengan melaksanakan games/ice breaking agar 

siswa menjadi bersemangat. Ditengah penyuluhan juga diadakan Tanya jawab berhadiah dan 

acara diakhiri dengan photo bersama. 

 

Target  Kegiatan PKM 

Target penyuluhan  ini adalah para siswa/I kelas X dan XI SMA St.Krisatoforus I  Grogol, 

sebagai generasi milenial tunas muda harapan bangsa yang dibukakan wawasannya untuk 

menjadi warganegara yang cinta tanah air dan sadar akan hak serta kewajibannya.  Saat mereka 

melangkah untuk kemandirian hidup dengan bekerja atau berwirausaha maka mereka akan 

mempunyai penghasilan yang sangat mungkin sekaligus mempunyai kewajiban perpajakan. 

Untuk itu mereka telah dibekali wawasan dan pemahaman sejak dini. 

 

Luaran yang dicapai  

Luaran dari kegiatan ini berupa modul Penyuluhan dan  Luaran lainnya yang tercapai adalah 

tersusunnya artikel Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang siap untuk dipublikasikan. 
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Berikut adalah foto-foto kegiatan selama melakukan pelatihan : 
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4.   KESIMPULAN 

Kesimpulan   

Pelatihan dapat berjalan dengan sangat baik. Para peserta sebanyak 150 siswa   siswi kelas X dan 

XI SMA St Kristoforus 1 Grogol Jakarta sangat antusias mendengarkan, bertanya jawab dan  

berdiskusi. Mereka terbuka dan mengajukan berbagai pertanyaan seputar hak dan kewajiban 

anak milenial seperti mereka dalam hal perpajakan secara khusus dan manfaat pemungutan pajak 

bagi keberlangsungan suatu Negara. 

 Secara umum tingkat pemahaman sangat variatif. Ada yang mulai mencoba mengerti dan ada 

juga yang sudah lebih mengerti akan hak dan kewajiban serta tatacara perhitungan perpajakan 

orang pribadi karena telah mendapat mata pelajaran ekonomi yang didalamnya juga membahas 

hal perpajakan secara umum. Sekolah St Kristoforus dalam hal ini Yayasan Diannnada   juga 

terbuka untuk pelatihan berikutnya dengan topik yang up to date dan terkait dengan kebutuhan 

para siswa , guru dan karyawan. 

 

Saran 

Sebagai suatu jembatan antara dunia kampus dengan dunia usaha, maka kegiatan selanjutnya 

dapat diusulkan dengan topik dan materi yang berbeda, yang sesuai bidang keilmuan para dosen 

dan dibutuhkan Pihak luar. 

 

Ucapan Terima Kasih 

Terima Kasih kami ucapkan kepada pimpinan Universitas Tarumanagara , DPPM  serta 

pimpinan Fakultas Ekonomi dan Mitra PKM kami Yayasan Diannanda-Sekolah Katolik SMA St 

Kristoforus I Grogol serta Rekan Dosen dan  para mahasiswa yang membantu terlaksananya 

PKM ini. 

 

REFERENSI 

Direktorat Jenderal Pajak (2016), Inklusi Kesadaran Pajak 

Darussalam, 2018, Opini , Koran Bisnis Indonesia 

Dewi Damayanti, 2018, https://www.youtube.com/dirjenpajakri 

Kementerian Sekretariat Negara RI; (2008); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

____________________________; (2009); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 

Pajak Penghasilan. 

Resmi, Siti; (2017); Perpajakan Teori dan Kasus; Jakarta: Penerbit Salemba  

            Empat.  

Samudra, Bayu (2018) ; Pentingnya Budaya Sadar Pajak : Kompasiana,22 Juli 2018 

 

 

https://www.youtube.com/dirjenpajakri
https://www.youtube.com/dirjenpajakri


Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 (Senapenmas) 2019 

Mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi Melalui Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian 

Jakarta, 30 Agustus 2019 

143 

 

ID-036 

PENINGKATAN PENGETAHUAN KESEHATAN MATA PADA 

MAHASISWA /I KEDOKTERAN UNIVERSITAS TARUMANAGARA 

MELALUI PENYULUHAN  DAN PEMBERDAYAAN 

 

Susy O.L1, Meriana Rasyid2, Novendy3 

 
1Bagian Fisiologi Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara, Email: g25olivia@yahoo.co.id  

2Bagian Ilmu Penyakit Mata Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara, Email: merirasyid@gmail.com 
3Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara, Email: nnovendy@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Kelainan refraksi dan ketajaman penglihatan suatu kondisi yang seharusnya mudah untuk didiagnosis dan 

diperbaiki. Kelainan refraksi jarang mendapat perhatian oleh masyarakat terutama mahasiswa, padahal ketersediaan 

koreksi refraksi sudah  memadai di tiap daerah.  Gangguan penglihatan dan kebutaan akibat kelainan refraksi 

menjadi masalah yang harus segera ditangani. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pengetahuan kelainan 

refraksi mata pada usia dewasa muda terutama dikalangan mahasiswa kedokteran Universitas Tarumanagara. 

Kegiatan pengabdian ini sebagai upaya menindaklanjuti hasil pengabdian terkait skrining mata di fakultas 

kedokteran Universitas Tarumanagara.   Kegiatan dilakukan Selasa 25 Juni 2019 pukul 8.00 sampai selesai. Dengan 

kegiatan penyuluhan maka diterangkan dengan jelas untuk memahami kesehatan mata,  kelainan refraksi, faktor 

resiko, komplikasi, cara penanggulangannya serta terkait sindroma penglihatan komputer 

Kata kunci: refraksi, tajam penglihatan,pemeriksaan mata, penyuluhan, komplikasi 

 

1. LATAR BELAKANG 

Menurut laporan WHO  tahun 2012 sekitar 285 juta penduduk dunia mengalami gangguan 

penglihatan dimana 39 juta di antaranya mengalami kebutaan dan 246 juta penduduk mengalami 

penurunan penglihatan (low vision). Sembilan puluh persen kejadian gangguan penglihatan 

terjadi di negara berkembang. Secara umum, kelainan refraksi yang tidak dapat dikoreksi (rabun 

jauh, rabun dekat, dan astigmatisme) merupakan penyebab utama gangguan penglihatan, 

sedangkan katarak merupakan penyebab utama kebutaan di negara berpendapatan sedang dan 

rendah. (Sugandhi, 2004) 

Delapan puluh persen gangguan penglihatan tersebut dapat dicegah dan diobati. Gangguan 

penglihatan dan kebutaan di Indonesia terus mengalami peningkatan dengan prevalensi 1,5% dan 

tertinggi dibandingkan dengan angka kebutaan di negara–negara regional Asia Tenggara seperti 

Bangladesh sebesar 1%, India sebesar 0,7%, dan Thailand 0,3%. Penyebab gangguan 

penglihatan dan kebutaan tersebut adalah glaucoma (13,4%), kelainan refraksi (9,5%), gangguan 

retina (8,5%), kelainan kornea (8,4%), dan penyakit mata lain. (Driscoll TR,2015) 

Menurut Murthy (2000), kelainan refraksi, berupa myopia sudah mulai muncul pada kelompok 

umur 6 – 11 tahun (sekolah dasar) dan terus berkembang serta menetap pada kelompok umur > 

12 tahun hingga dewasa. Diperkirakan pada dewasa muda sebanyak 19 juta mengalami 

gangguan penglihatan dan 12 juta di antaranya disebabkan oleh kelainan refraksi mata. 

Prevalensi severe low vision (visus mata terbaik <6/60-3/60) pada usia produktif (15-54 tahun) 

sebesar 1,49% dan prevalensi kebutaan (visus mata terbaik <3/60) sebesar 0,5%. (Junior VH, 

2015) 

Kelainan refraksi dan ketajaman penglihatan suatu kondisi yang seharusnya mudah untuk 

didiagnosis dan diperbaiki. Oleh karena itu, diperlukan adanya deteksi dini kelainan refraksi 

mata pada usia dewasa muda agar dapat ditemukan kasus kelainan refraksi secara dini. Gejala 

dan tanda kelainan refraksi mata antara lain mata berair, mata silau, penglihatan berkurang 
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mailto:g25olivia@yahoo.co.id
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perlahan-lahan, melihat benda halus terbang, bentuk benda yang dilihat berubah, nyeri pada 

mata, sakit kepala, dan mata cepat lelah saat membaca (Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia, 2014) 

Gangguan penglihatan dan kebutaan akibat kelainan refraksi menjadi masalah yang harus segera 

ditangani. Apalagi kelainan refraksi jarang mendapat perhatian oleh masyarakat terutama 

mahasiswa, padahal ketersediaan koreksi refraksi sudah memadai di tiap daerah.  Menurut 

perhitungan World Health Organization (WHO), tanpa ada tindakan pencegahan dan pengobatan  

terhadap kelainan refraksi, maka akan mengakibatkan peningkatan jumlah penderita. Salah satu 

upaya untuk mengatasi permasalahan gangguan penglihatan di dunia, WHO mencanangkan 

Global Action Plan (GAP) Towards Universal Eye Health 2014-2019 yang bertujuan untuk 

menurunkan angka kejadian kebutaan dan meningkatkan akses pelayanan rehabilitasi bagi pasien 

dengan gangguan penglihatan. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015) 

 World Health Organization (2014) menyatakan bahwa 285 juta penduduk di dunia mengalami 

gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan tersebut disebabkan oleh kelainan refraksi 

(myopia, hiperopia atau astigmatisme) sebesar 43%, katarak yang tidak bisa ditangani dengan 

operasi sebesar 33% dan glaukoma sebesar 2%. Myopia atau rabun jauh merupakan kelainan 

refraksi yang paling sering terjadi. Prevalensi myopia meningkat secara substansial selama 

dekade terakhir.  

Berbagai pustaka menyebutkan mengenai etiologi myopia. Meskipun etiologi tidak terlalu jelas, 

kemajuan teknologi dianggap sebagai kombinasi faktor genetik dan lingkungan yang 

mempengaruhi kejadian ini. Sebuah penelitian melaporkan bahwa terdapat hubungan positif 

antara perilaku belajar dengan kejadian myopia atau rabun jauh (Lenawati & Rudi, 2012). 

 Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada responden yang mengalami kejadian Myopia 

memiliki perilaku belajar yang kurang baik seperti kebiasaan belajar atau mengerjakan tugas 

hingga larut malam, sering menggunakan media komputer, handphone atau media elektronik 

lainnya dalam waktu lama dan kurang memperhatikan penggunaan penerangan yang baik saat 

belajar (Lenawati & Rudi, 2012).  

Perilaku tersebut apabila sering dilakukan dapat menyebabkan otot-otot di sekitar mata 

terkondisikan untuk mengalami kontraksi atau penegangan sehingga dapat menyebabkan bola 

mata semakin panjang dan kelengkungan lensa bertambah sehingga daya bias lensa terlalu kuat 

dan menyebabkan timbulnya myopia.  Gangguan refraksi yang tidak diperhatikan merupakan 

masalah visual terkemuka di dunia pada beberapa tahun terkhir ini. Di sisi lain, anak-anak 

merupakan generasi penerus bangsa yang harus kita kawal untuk menyongsong masa depannya. 

Mengingat bahwa mata merupakan panca indera yang sangat penting dan dampak yang 

ditimbulkan akibat gangguan pada indera ini dapat menyebabkan gangguan dalam kehidupan 

serta pekerjaan sehari-hari, serta menghambat perkembangan intelektualnya, maka penting sekali 

untuk memperhatikan masalah kesehatannya. Seorang siswa yang menderita myopia dapat 

menyebabkan penerimaan informasi secara visual dari guru dapat terganggu (Syafi’in & 

Wibowo, 2013).  

Kelainan ini bila tidak dikoreksi dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa, dan bahkan 

apabila hal ini terus berlanjut dapat mengakibatkan resiko hilangnya penglihatan yang 

irreversible (Foster & Jiang, 2014). 

Penelitian di Pelayanan Kesehatan Umum Amerika Serikat, miopia diperkirakan sebagai 

peringkat ketujuh penyebab kebutaan pada usia pertengahan awal dengan prevalensi sekitar 

2,1%2. Prevalensi penderita miopia di negara Amerika Serikat dan Eropa adalah sekitar 40-60% 

tetapi di asia prevalensinya mencapai 70 – 90 % seperti di Hongkong, Taiwan, Singapura, dan 

Jepang tingkatan prevalensi miopia mencapai 80%.  (Ahmed 2013) 
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Penelitian Singapore Cohort Study of the Risk Factor of Myopia (SCORM) mengevaluasi 

banyak faktor resiko progresivitas miopia termasuk riwayat miopia orang tua, status sosial 

ekonomi, Intelligence Quotient (IQ), pencapaian akademik, dan aktivitas jarak dekat. Faktor 

resiko yang paling nyata adalah aktivitas jarak dekat seperti membaca, menulis, menggunakan 

komputer, dan bermain video game. ( Tan, 2012) 

Pada penduduk Indonesia, terutama anak-anak remaja yang golongan ekonomi keluarga 

menengah keatas mempunyai angka kejadian miopia yang semakin meningkat. Adanya 

kemajuan teknologi dan telekomunikasi seperti televisi, komputer, video game, dan lain-lain, 

secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan aktivitas melihat dekat. 

(Tanjung,2003) 

Berdasarkan penelitian Kadir (1996) didapatkan kelainan refraksi yaitu  miopia sebanyak 27,8%, 

hipermetropia 6%, dan astigmatismus 2,8%, didukung dengan hasil penelitian lain di beberapa 

rumah sakit di Indonesia ditemukan insidens penderita miopia berkisar antara 50% sampai 

80,3% dari semua gangguan tajam penglihatan. Para orang tua dan dosen memegang peranan 

penting dalam memberikan informasi dan pendeteksian dini permasalahan mata khususnya 

kelainan refraksi seperti miopia sehingga anak tersebut mengetahui dan menyikapi  kelainan 

refraksi  miopia dan faktor yang mempengaruhinya dengan baik, serta mencegah komplikasi 

Teknologi baru dan semakin canggih  muncul dari masa ke masa dengan berbagai macam jenis 

dan fitur yang selalu baru dan salah satu teknologi yang popular adalah gadget. Di kalangan 

mahasiswa komunikasi via gadget tidak lagi hanya sebatas telepon dan sms. Kebutuhan 

menggunakan gadget di kalangan remaja merupakan suatu bentuk aktif dalam sosial media. Pada 

saat ini  gadget dapat dengan mudah terkoneksi dengan internet, maka komunikasi data seperti 

email, chatting, browsing, facebooking, instagram, live via media sosial serta beragam aktivitas 

dunia sosial maya merupakan aktivitas tersering dilakukan oleh pengguna gadget (Gayatri, 2011) 

Survei oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa lebih 

dari setengah penduduk Indonesia kini telah terhubung ke internet.  Hasil dari survei yang 

dilakukan sepanjang 2016 itu menemukan bahwa 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke 

internet. Terjadi kenaikan 51,8 persen dibandingkan jumlah pengguna internet pada 2014 lalu.. 

Menurut Ketua APJII penyebab semakin bertambahnya pengguna internet di Indonesia adalah 

perkembangan infrastruktur dan mudahnya mendapatkan smartphone serta jaringan 

internet.(Yoga, 2016)  

Saat pengguna gadget seperti handphone dan PC tablet tidak hanya digunakan dikalangan usia 

dewasa atau lanjut usia (22 tahun keatas) untuk berkomunikasi dan urusan pekerjaan saja. 

Namun sekarang, usia remaja (12-21 tahun) dan anak-anak (7-11 tahun) pun sudah 

menggunakan gadget. Dalam berinteraksi dengan gadget, maka mata lebih berfokus terhadap 

layar.  

Mata meruakan salah satu alat indera manusia. Penglihatan merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting dalam seluruh aspek kehidupan termasuk diantaranya pada proses pendidikan. Penglihatan 

juga merupakan jalur informasi utama, oleh karena itu keterlambatan melakukan koreksi terutama 

pada anak usia sekolah terutama pelajar akan  mempengaruhi kemampuan menyerap materi 

pembelajaran dan berkurangnya potensi untuk meningkatkan kecerdasan. Pusat penglihayan manusia 

terletak di lobus oksipital.  Ada beberapa hal yang dapat merusak mata yaitu membaca sambil 

tiduran, menonton TV atau melihat gadget terlalu lama dan dekat serta melihat sinar UV secara 

langsung (Depkes, 2009).  

Keberhasilan suatu penyuluhan dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi penyuluh dimana 

penyuluh dapat menguasai materi serta sasaran yang dituju, kondisi peserta didik, proses 

penyelenggaraan, sarana yang digunakan serta metode yang digunakan12, dikarenakan proses 
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dalam penyuluhan responden sama, maka faktor yang menentukan dalam penelitian ini adalah 

faktor penyuluh dan faktor sasaran.  

Tajam penglihatan merupakan salah satu pemeriksaan dasar yang menentukan kondisi kesehatan 

mata seseorang. Saat awal penerimaan mahasiswa fakultas kedokteran universitas Tarumanagara 

angkatan  baru belum dilakukan pemeriksaan kesehatan  Oleh karena itu, diperlukan adanya 

deteksi dini kelainan refraksi mata pada usia dewasa muda agar dapat ditemukan kasus kelainan 

refraksi secara dini.  Kelainan refraksi jarang mendapat perhatian oleh masyarakat terutama 

mahasiswa, padahal ketersediaan koreksi refraksi sudah  memadai di tiap daerah. Hasil dari 

kegiatan pemeriksaan visus dan refraksi didapatkan sebagian besar dari  pada mahasiswa /i 

kedokteran Universitas Tarumanagara mengalami gangguan visus dan refraksi. Mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara terletak di jalan S. Parman No.1 Jakarta Barat.. 

Total jumlah mahasiswa  sekitar  250 mahasiswa.   Hasil dari kegiatan  skrining pemeriksaan 

mata menunnjukkan terdapat  gangguan penglihatan visus dan refraksi dialami sebagian besar 

mahasiswa kedokteran.  Kegiatan dilakukanh ari Selasa 25 Juni 2019 pukul 8.00 sampai selesai 

Maka dari itu pendidikan kesehatan terutama terkait kesehatan mata, kelainan mata terkait visus 

serta refraksi , faktor-faktor penyebab serta faktor resiko . Pendidikan kesehatan dan perilaku 

hidup sehat merupakan pengajaran yang dapat menolong remaja untuk menghadapi masalah 

hidup terkait kesehatan.  Tujuan kegiatan ini adalah menambah  wawasan pengetahuan 

mahasiswa dalam bidang kesehatan yang terkait kesehatan mata serta menurunkan angka 

kesakitan akibat kelainan refraksi di Indonesia. 

Dengan kegiatan penyuluhan maka diterangkan dengan jelas untuk memahami kesehatan mata,  

kelainan refraksi, faktor resiko, komplikasi, cara penanggulangannya serta terkait sindroma 

penglihatan komputer.   

Kegiatan bakti kesehatan ini dilakukan pemberian informasi tentang kesehatan mata guna 

mensosialisasikan tentang kelainan  visus dan refraksi. Metode yang digunakan pada kegiatan ini 

yaitu penyuluhan, pelatihan, pemberian bahan bacaan berupa modul, leaflet dan poster. Metode 

penyuluhan dilakukan dengan cara memberikan ceramah dengan materi tentang kelainan 

refraksi, berupa penyebab/faktor resiko, cara pencegahan, dan juga upaya menghindari 

komplikasinya. Mahasiswa juga diberikan informasi mengenai kiat kiat menjaga kesehatan mata 

dengan baik. Metode pelatihan dilakukan dengan demonstrasi cara merawat kesehatan mata yang 

baik dan benar, contohnya mengenai posisi badan ketika membaca, jarak ideal membaca, jarak 

ideal menonton TV, dll. Modul, leaflet dan poster yang berisi informasi mengenai mata dan 

kelainannya. 
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ABSTRAK 

Pengabdian masyarakat kali ini memfokuskan pada pengusaha mukena batik di Grosir Setono Pekalongan. Peluang 

utama adanya pembeli yang datang dari berbagai daerah baik dari Pekalongan maupun luar daerah sementara 

ancaman utama antara lain kualitas mukena daerah lain lebih bagus serta kurangnya pengetahuan adanya produk 

mukena batik bagi masyarakat luas, tetapi mukena batik ini hanya dikenal oleh masyarakat penggemar batik. 

Kekuatan utama usaha ini adalah pada keanekaragaman motif dan daya saing harga, sementara untuk kelemahan 

utama adalah kualitas produk dan fasilitas yang dimiliki oleh  Grosir Setono Pekalongan. Hasil dari pengabdian 

masyarakat kali ini menghasilkan strategi SO, WO, ST dan WT dengan menggunakan matriks SWOT. 

Kata kunci : pengusaha mukena, Grosir Setono, strategi, matriks SWOT. 

 

1. PENDAHULUAN 

Sejarah Batik Pekalongan tidak tercatat secara resmi kapan mulai dikenal di Pekalongan, namun 

menurut perkiraan batik sudah ada di Pekalongan sekitar tahun 1800. Bahkan menurut informasi 

yang tercatat di Disperindag, pola batik itu ada yang dibuat 1802, seperti pola pohon kecil berupa 

bahan baju. Namun perkembangan yang signifikan diperkirakan terjadi setelah perang besar 

pada tahun 1825-1830 di kerajaan Mataram yang sering disebut dengan perang Diponegoro atau 

perang Jawa. Dengan terjadinya peperangan ini mendesak keluarga kraton serta para 

pengikutnya banyak yang meninggalkan daerah kerajaan. Mereka kemudian tersebar ke arah 

Timur serta Barat. Kemudian di daerah – daerah baru tersebut para keluarga serta pengikutnya 

mengembangkan batik. Seiring berjalannya waktu, Batik Pekalongan mengalami perkembangan 

pesat dibandingkan dengan daerah lain. Di daerah ini batik berkembang di sekitar daerah pantai, 

yaitu di daerah Pekalongan kota serta daerah Buaran, Pekajangan serta Wonopringgo. Sehingga 

berkembang sentra batik di Pekalongan seperti Kampung Batik Kauman, Pesindon, Kemplong, 

Wiradesa, Setono, Banjarsari, International Batik Center. 

Bertahannya pengrajin batik di Pekalongan beberapa decade, membuat masyarakat untuk 

mendiferensiasikan produknya. Mereka tidak hanya berkutat pada produk batik, tetapi merambah 

ke produksi jeans, mukena, sprei dan lainnya. Pengabdian masyarakat kali ini difokuskan pada 

pengusaha mukena di Grosir Setono Pekalongan. Grosir Setono merupakan salah satu pusat 

penjualan batik dan produk lainnya di Pekalongan. Lokasi yang strategis berada persis di tepi 

jalan Pantura Pekalongan – Semarang, membuat grosir ini ramai oleh pengunjung yang 

memburu produk khas Pekalongan seperti batik dan mukena. Seperti diketahui, masyarakat 

Pekalongan mayoritas beragama Islam sehingga pangsa pasar masih terbuka lebar. 

Perkembangan produk mukena juga sangat beragam dimana mereka memproduksi mukena jenis 

bordir, batik bahkan lukis.  
Untuk meningkatkan daya saing jenis usaha ini, maka perumusan strategi merupakan faktor yang 

sangat penting karena pemilihan strategi untuk dapat diaplikasikan tidak dapat dianggap sesuatu 

hal yang mudah. Perlu analisis mendalam untuk dapat menghasilkan strategi yang tepat sasaran. 

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan (Rangkuti: 2014). Sedangkan manajemen 

strategis adalah seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta 

mengevaluasi keputusan-keputusan lintas-fungsional yang memampukan sebuah organisasi 

http://www.gotobatik.com/sejarah-batik-pekalongan
http://www.gotobatik.com/sejarah-batik-pekalongan
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mencapai tujuannya (David, 2011). Manfaat utama dari manajemen strategis adalah membantu 

organisasi merumuskan strategi-strategi yang lebih baik melalui penggunaan pendekatan 

terhadap pilihan strategi yang lebih sistematis, logis, dan rasional. Penentuan strategi sangatlah 

penting, apabila perusahaan salah dalam mengambil keputusan strategi akan berakibat fatal bagi 

perusahaan.  

Perumusan strategi dapat dilakukan dengan menganalisis kesempatan (opportunities), ancaman 

(threats),  kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses). Metoda yang digunakan adalah 

SWOT matrix (Kristianti, 2017) yaitu menggabungkan beberapa kondisi untuk menghasilkan 

strategi yang tepat sasaran. Adapun bentuk SWOT Matrix adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 1 Matrik SWOT 

 Strengths (S) Weakness (W) 

Opportunities (O) SO strategies WO strategies 

Treaths (T) ST strategies WT strategies 

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM 

Pelaksanaan perumusan strategi untuk pengusaha mukena di Pekalongan ini dengan mendatangi 

pengusaha satu per satu untuk menggali data-data yang diperlukan. Data yang diperlukan antara 

lain adalah sejarah perusahaan, permasalahan yang dihadapi, kondisi usaha emping saat ini, 

kesempatan yang dihadapi, ancaman, kekuatan dan kelemahan. Data tersebut akan digali dengan 

teknik wawancara dan penyebaran angket yang akan diisi oleh pengusaha mukena tersebut. Tim 

pengabidan masyarakat juga akan memberikan pembekalan bagaimana mengeksplorasi 

kesempatan, ancaman, kekuatan dan kelemahan serta merumuskannya dalam bentuk strategi 

yang dapat diimplementasikan. Pengusaha mukena yang dibidik sebanyak 4 orang di Grosir 

Setono Pekalongan. Pelaksanaan bulan : Januari – Juni 2018 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Profil pengusaha mukena  

Pengabdian masyarakat kali ini dibantu oleh mitra pengusaha mukena di Grosir Setono, 

Pekalongan dengan jumlah 4 orang. Adapun umur dari pengusaha mukena sebagai berikut : 

 

Tabel 2 Umur pengusaha mukena  

No Umur Jumlah 

1 20 – 30 tahun 1 orang 

2 ➢ 30 – 40 tahun 2 orang 

3 ➢ 40 – 50 tahun  0 

4 ➢ 50 tahun  1 orang 

Jumlah 4 orang 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa umur pengusaha mukena yang menjadi mitra pengabdian 

masyarakat pada kesempatan kali ini yaitu 20 – 30 tahun sebanyak 1 orang, > 30 – 40 tahun 

sebanyak 2 orang, > 50 tahun 1 orang. Jenis kelamin pengusaha mukena sebagai berikut: 
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Tabel 3 Jenis kelamin pengusaha mukena 

No Jenis kelamin Jumlah 

1 Laki-laki 2 orang 

2 Perempuan 2 orang 

           Jumlah 4 orang 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jenis kelamin pengusaha mukena yang menjadi mitra 

pengabdian masyarakat pada kesempatan kali ini yaitu laki-laki sebanyak 2 orang dan 

perempuan sebanyak 2 orang.  Rata-rata omzet per bulan sebagai berikut : 

 

Tabel 4 Rata-rata omzet per bulan 

No Pengusaha Jumlah omzet per bulan 

1 Pengusaha 1 -/+ 60 potong 

2 Pengusaha 2 -/+ 25 potong 

3 Pengusaha 3 -/+ 30 potong 

4 Pengusaha 4 -/+ 40 potong 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata omzet per bulan pengusaha mukena yang 

menjadi mitra pengabdian masyarakat pada kesempatan kali ini yaitu -/+ 60 potong  sebanyak 1 

orang,  antara 25 – 40 potong  sebanyak 3 orang. 

 

Produk yang dihasilkan 

Berbagai jenis mukena batik cap, printing maupun tulis. Tingkatan kualitas dari mukena batik ini 

adalah paling bagus mukena batik tulis, kedua mukena batik cap dan ketiga mukena batik 

printing. Adapun contoh produk dari pengusaha mukena, seperti gambar di bawah ini : 
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Gambar 1. Berbagai jenis mukena batik cap, printing maupun tulis. 
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Berbagai jenis mukena lukis kombinasi batik. Adapun contoh produk dari pengusaha mukena, 

seperti gambar di bawah ini : 

 

 
Gambar 2 Berbagai jenis mukena lukis kombinasi batik 

Analisis SWOT 

 

A. Kekuatan (Strength) 

1. Bahan adem 

2. Motif bagus 

3. Warna cerah tapi lembut dan bermacam-macam seperti soft, sogan dan monokrom. 

Konsumen lebih menyukai warna soft tapi cerah dan monokrom. 

4. Modifikasi produk bagus, contohnya mukena atasan lukis tetapi dipadu padankan 

dengan bawahan batik (ciri khas Pekalongan). 

5. Harga bersaing relatif lebih murah dibandingkan harga mukena daerah lain. 

6. Margin keuntungan normal (stabil) 

 

B. Kelemahan (Weaknesses) 

1. Kualitas mukena kurang bagus masih kalah dengan mukena bordir yang halus 

2. Pajangan mukena di toko tidak boleh lama karena dapat dirusak oleh hewan. 

3. Mengandalkan penjualan di toko saja. 

4. Kurangnya promosi lewat media lain seperti pameran dan online. 

5. Produk mukena lukis masih sedikit terutama motifnya kurang variatif. 
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6. Fasilitas Grosir Setono Pekalongan secara keseluruhan sangat kurang. 

7. Ada beberapa bahan dan motif yang terlihat agak kasar.  

C. Kesempatan (Opportunities) 

1. Pembeli datang dari berbagai daerah baik dari Pekalongan sendiri maupun daerah lain 

seperti Jakarta, Banten dan Semarang. 

2. Pembeli mempunyai selera masing-masing misalnya pembeli yang datang memang 

menyukai batik sehingga penjual tidak takut bersaing dengan mukena produk lain 

seperti Tasikmalaya, Padang. 

3. Pembelian dalam jumlah besar karena produk dijadikan oleh oleh haji dan bonus 

lebaran. 

D. Ancaman (Threats) 

1. Kualitas produk mukena daerah lain lebih bagus. 

2. Fluktuasi biaya bahan baku dan tenaga kerja. 

3. Ada beberapa toko yang sepi sehingga penjualan musiman, ramai menjelang hari raya 

dan haji. 

4. Penjualan agak sepi selama 2 tahun puasa akibat adanya jalan tol, sehingga mobil 

yang melintasi Grosir Setono semakin berkurang.  

5. Kurangnya pengetahuan adanya produk mukena batik bagi masyarakat luas, tetapi 

mukena batik ini hanya dikenal oleh masyarakat penggemar batik. 

 

Matriks SWOT 

1. Strategi SO 

1. Lebih banyak memproduksi dan menggali mukena batik dengan warna cerah dan soft 

serta monokrom dibandingkan warna yang menyala. (S3, O1). 

2. Membuat  mukena lukis dengan motif batik baik untuk atasan maupun bawahan (S4, O2). 

 

2. Strategi WO 

1. Membuat lemari kaca untuk meletakkan pajangan mukena agar terhindar dari kerusakkan 

yang disebabkan oleh hewan. (W2, O1). 

2. Mengembangkan variasi motif dan gambar muken lukis menjadi beragam misalnya 

memproduksi beragam motif bunga seperti bunga Anggrek, Matahari, Krisan, Melati, 

Mawar, Teratai dan lainnya maupun berbagai motif hewan atau lainnya. (W5, O3). 

 

3. Strategi ST 

1. Mukena batik sudah diproduksi dari berbagai tingkatan kualitas sehingga perlu lebih 

meningkatkan lagi kualitasnya menjadi premium khususnya untuk mukena batik cap dan 

tulis. (S1, S6, T1). 

2. Memproduksi tingkatan kualitas terutama untuk mukena lukisnya dari kualitas sedang 

sampai premium. (S4, T1). 

 

4. Strategi WT 

1. Membuat spanduk mengenai berbagai ragam mukena batik dan dipasang di jalan 

sehingga masyarakat luas sadar adanya produk mukena batik ini. (W3, W4, T4,T5). 

2. Meminta Pemda Pekalongan untuk menata ulang Grosir Pekalongan dengan 

menyediakan tempat food court dan toilet yang lebih bagus serta memadai, dikumpulkan 

di satu area tertentu di Grosir tersebut. (W6, T4). 
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3. Memperhalus motif mukena batik sehingga motif dan bahan yang agak kasar dapat 

dikurangi (W7, T1). 

 

Matrik EFE (External Factor Evaluation)  

Berikut ini disajikan matrik EFE (Matrik Evaluasi Faktor Eksternal) untuk pengusaha mukena 

batik di Grosir Setono Pekalongan. Matrik ini disajikan untuk mengetahui bagaimana pengusaha 

mukena batik ini merespon kesempatan dan ancaman yang datang dari luar. 

 

Tabel 5 Matrik Evaluasi Faktor Eksternal pengusaha mukena batik   

di Grosir Setono Pekalongan 

Faktor-faktor Eksternal Utama Bobot Peringkat 
Skor 

Bobot 

Peluang 

Pembeli datang dari berbagai daerah baik dari Pekalongan 

sendiri maupun daerah lain seperti Jakarta, Banten dan 

Semarang. 0,20 3 0,60 

Pembeli mempunyai selera masing-masing misalnya 

pembeli yang datang memang menyukai batik sehingga 

penjual tidak takut bersaing dengan mukena produk lain 

seperti Tasikmalaya, Padang. 0,10 4 0,40 

Pembelian dalam jumlah besar karena produk dijadikan 

oleh oleh haji dan bonus lebaran. 0,10 3 0,30 

Ancaman 

Kualitas produk mukena daerah lain lebih bagus. 0,15 3 0,45 

Fluktuasi biaya bahan baku dan tenaga kerja. 0,10 2 0,20 

Ada beberapa toko yang sepi sehingga penjualan 

musiman, ramai menjelang hari raya dan haji. 0,10 3 0,30 

Penjualan agak sepi selama 2 tahun puasa akibat adanya 

jalan tol, sehingga mobil yang melintasi Grosir Setono 

semakin berkurang. 0,10 2 0,20 

Kurangnya pengetahuan adanya produk mukena batik 

bagi masyarakat luas, tetapi mukena batik ini hanya 

dikenal oleh masyarakat penggemar batik. 0.15 2 0.30 

TOTAL 1,00   2,75 

Sumber: Data primer yang diolah 

Total tertinggi dari matrik EFE adalah 4,0 dalam kondisi sangat baik, di atas 3,0 kondisi baik dan 

di atas 2,50 cukup baik. Tetapi cut off dari matrik EFE ini adalah 2.50. Matrik EFE pengusaha 

mukena di Grosir Setono Pekalongan sebesar 2,75 > 2,50 tetapi tidak cukup tinggi. Dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa pengusaha mukena Grosir Setono Pekalongan dalam 

merespon kesempatan dan ancaman hanya pada kisaran cukup baik.  
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Matrik IFE (Internal Factor Evaluation) 

Berikut ini disajikan matrik IFE (Matrik Evaluasi Faktor Internal) untuk pengusaha mukena 

batik di Grosir Setono Pekalongan. Matrik ini disajikan untuk mengetahui seberapa besar 

kekuatan dan kelemahan yang dimiliki  pengusaha mukena batik ini. 

 

Tabel 6 Matrik Evaluasi Faktor Internal Pengusaha Mukena Batik  

di Grosir Setono Pekalongan 

Faktor-faktor Internal  Utama Bobot Peringkat 
Skor 

Bobot 

Kekuatan 

Bahan adem 0,05 4 0.20 

Motif bagus 0,10 4 0.40 

Warna cerah tapi lembut dan bermacam-macam seperti 

soft, sogan dan monokrom. Konsumen lebih menyukai 

warna soft tapi cerah dan monokrom. 0,10 4 0.40 

Modifikasi produk bagus, contohnya mukena atasan lukis 

tetapi dipadu padankan dengan bawahan batik (ciri khas 

Pekalongan). 0,10 3 0.30 

Harga bersaing relatif lebih murah dibandingkan harga 

mukena daerah lain. 0,10 4 0,40 

Margin keuntungan normal (stabil) 0,05 3 0,15 

Kelemahan 

Kualitas mukena kurang bagus masih kalah dengan 

mukena bordir yang halus 0,10 1 0,10 

Pajangan mukena di toko tidak boleh lama karena dapat 

dirusak oleh hewan. 0,05 2 0,10 

Mengandalkan penjualan di toko saja 0,05 2 0,10 

Kurangnya promosi lewat media lain seperti pameran dan 

online. 0,05 2 0,10 

Produk mukena lukis masih sedikit terutama motifnya 

kurang variatif. 0.10 2 0.20 

Fasilitas Grosir Setono Pekalongan secara keseluruhan 

sangat kurang. 0.10 1 0.10 

Ada beberapa bahan dan motif yang terlihat agak kasar. 0.05 2 0.10 

TOTAL 1,00   2,65 

Sumber: Data primer yang diolah 

Cut off dari matrik IFE adalah 2,50, pada hasil di atas dapat dilihat bahwa hasil matrik IFE untuk 

pengusaha mukena batik di Grosir Setono Pekalongan adalah 2,65 di atas 2,50 yang berarti 

bisnis mukena batik di Grosir Setono Pekalongan memiliki kekuatan yang lebih besar 

dibandingkan dengan kelemahannya. 
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Matrik  CPM (Company Profile Matrix) 

CPM mengidentifikasikan pesaing-pesaing  utama terutama kekuatan dan kelemahannya. Dipilih 

beberapa critical success factors (faktor-faktor keberhasilan penting) kemudian dibobot dan 

diberikan rating. Rating dari 1 – 4 dimana : 1 = buruk, 2 = cukup, 3 = baik dan 4 = sangat baik 

 

Tabel 7 Matriks Profil Kompetititf PT. Pengusaha Mukena Batik 

 di Grosir Setono Pekalongan 

Faktor-faktor 

Keberhasilan Penting Bobot 

Pengusaha 

Mukena Batik di 

Pekalongan 

Pengusaha Mukena Bordir 

Tasikmalaya 

Peringkat Skor Peringkat Skor 

Kualitas produk 0,25 3 0,75 4 1,00 

Keanekaragaman motif 0,20 4 0,80 2 0,40 

Daya saing harga 0,15 3 0,45 2 0,30 

Loyalitas konsumen 0,20 2 0,40 4 0,80 

Pangsa pasar 0,20 2 0,40 4 0,80 

TOTAL 1,00   2,75   3,30 

Sumber: Data primer yang diolah 

Dari tabel di atas terlihat bahwa pengusaha mukena bordir Tasikmalaya lebih unggul 

dibandingkan pengusaha mukena batik di Pekalongan. Pengusaha mukena batik di Grosir Setono 

Pekalongan lebih unggul dalam hal keanekaragaman motif dan daya saing harga.  

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Produk mukena batik ini merupakan hasil diferensiasi produk batik yang biasanya dibuat kemeja, 

daster, atasan wanita, celana panjang, baju tidur (kimono), sprei maupun dijual dalam bentuk 

kain. Produk ini belum lama ada tetapi perkembangannya cukup menjanjikan ke arah bisnis yang 

lebih menguntungkan tetapi tentu saja disertai perbaikan dan pembenahan dari bisnis ini baik 

dari segi produk maupun fasilitas, sarana dan prasarana Grosir Setono Pekalongan. Peluang 

utama adanya pembeli yang datang dari berbagai daerah baik dari Pekalongan maupun luar 

daerah sementara ancaman utama antara lain kualitas mukena daerah lain lebih bagus serta 

kurangnya pengetahuan adanya produk mukena batik bagi masyarakat luas, tetapi mukena batik 

ini hanya dikenal oleh masyarakat penggemar batik. 

Kekuatan utama usaha ini adalah pada keanekaragaman motif dan daya saing harga, sementara 

untuk kelemahan utama adalah kualitas produk dan fasilitas yang dimiliki oleh  Grosir Setono 

Pekalongan. 

 

Saran 

1. Untuk produk, saran yang dapat dipertimbangkan antara lain : 

a. Memperbaiki kualitas produk 

b. Menggali motif lebih variatif terutama untuk mukena lukis 
c.  Lebih banyak memproduksi dan menggali mukena batik dengan warna cerah dan soft 

serta monokrom dibandingkan warna yang menyala.  
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d. Memperhalus motif mukena batik sehingga motif dan bahan yang agak kasar dapat 

dikurangi. 

 

2. Fasilitas, sarana dan prasaran, saran yang dapat dipertimbangkan antara lain : 

a. Membuat lemari kaca untuk meletakkan pajangan mukena agar terhindar dari kerusakkan 

yang disebabkan oleh hewan.  

b. Meminta Pemda Pekalongan untuk menata ulang Grosir Pekalongan dengan 

menyediakan tempat food court dan toilet yang lebih bagus serta memadai, dikumpulkan 

di satu area tertentu di Grosir tersebut. 
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ABSTRAK 

Kelurahan Pangkalan Jati berjarak 1 Km dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (PNVJ). Salah 

satu dampak positif yang dirasakan oleh warga pangkalan jati adalah banyaknya jumlah mahasiswa maupun 

karyawan UPNVJ yang menyewa rumah warga. Sewa menyewa rumah dalam implementasinya dilakukan oleh 

warga di Kelurahan Pangkalan jati belum dilandaskan pada dasar hukum yang jelas yakni tidak didukung dengan 

alat bukti hukum tertulis berupa perjanjian sewa menyewa namun menggunakan kuitansi yang hanya 

mencantumkan harga sewa. Akibatnya banyak permasalahan yang timbul terkait sewa menyewa karena 

ketidakjelasakan hak dan kewajiban dalam sewa menyewa. Pengabdian masyarakat ini membimbing masyarakat 

tentang pentingnya perjanjian sewa menyewa dan pembuatan perjanjian sewa menyewa dengan cara memberikan 

materi terkait perjanjian sewa menyewa secara sederhana kemudian memberikan pelatihan beruapa contoh kasus 

yang dipraktekkan dalam penyusunan perjanjian sewa menyewa. Bimbingan yang dilakukan memberikan dampak 

positif dengan melihat hasil pretest dan posttest yang menunjukkan peningkatan pengetahuan perjanjian sewa 

menyewa terkait anatomi, syarat sah dan substansi perjanjian sewa menyewa serta pajak terkait. 

Kata kunci: pembimbingan; perjanjian; pajak sewa menyewa. 

 

1. PENDAHULUAN 

Manusia memiliki kebutuhan primer dalam menjalankan aktifitasnya, salah satunya adalah 

kebutuhan akan tempat tinggal atau domisili. Dalam perspektif hukum tempat tinggal atau 

domisili dapat dimiliki seseorang diantaranya dengan hak milik, hak sewa, hak pakai dan hak 

lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Letak Kelurahan Pangkalan 

jati yang strategis disebabkan jaraknya 1 Km dari kampus UPNVJ berbanding lurus dengan 

banyaknya mahasiswa maupun karyawan UPNVJ yang ingin berdomisili atau memiliki tempat 

tinggal di kelurahan ini. Salah satu perbuatan hukum yang dilakukan untuk memperoleh domisili 

tersebut yakni melalui sewa menyewa.Masyarakat yang belum mampu membeli rumah untuk 

dimiliki memilih alternatif untuk menyewa rumah. Dalam konstruksi hukum perdata Indonesia, 

sewa menyewa memiliki kedudukan yang kuat bahkan terdapat asas yang dikenal dengan deroit 

de suit yang bermakna bahwa sewa menyewa tidak dapat memutuskan jual beli. Perbuatan 

hukum sewa menyewa akan dijamin oleh hukum apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku. 

Masyarakat di Kelurahan Pangkalan jati  dalam melakukan perbuatan hukum sewa menyewa 

belum memiliki dasar hukum yang kuat karena tidak dibuatnya perjanjian sewa menyewa antara 

kedua belah pihak. Hal yang selama ini dilakukan adalah mngedepankan asas kepercayaan 

dengan menuliskan di kuitansi pembayaran sejumlah uang yang disepakati sebagai harga dari 

sewa menyewa tersebut. Padahal dalam sebuah perbuatan hukum sewa menyewa bukan hanya 

terkait perihal harga sewa tetapi menentukan posisi masing -masing pihak meliputi kewajiaban 

dan hak masing-masing. Kasus mengenai perjanjian sewa sering terjadi khususnya terkait hak 

dan kewajiban misalnya dalam perbaikan-perbaikan kerusakan objek sewa, salah satu pihak 

mengakhiri sewa sebelum batas waktu berakhir, pihak penyewa tidak melakukan pembayaran 
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tepat waktu. Hal-hal tersebut dikategorikan sebagai prestasi dalam suatu sewa-menyewa, jika 

prestasi tersebut tidak dilakukan oleh para pihak maka dapat dikategorikan wanprestasi namun 

wanprestasi dapat dituntut apabila didahului dengan pembuatan dan penandatanganan perjanjian 

sewa menyewa.  

Pembimbingan pembuatan surat sewa menyewa ini sangat urgen untuk dilakukan agar 

masyarakat di kelurahan pangkalan jati sadar hukum akan risiko dari suatu perbuatan hukum 

sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa secara tertulis akan menjamin kepastian hukum para 

pihak dan memberikan perlindungan hukum. Selain itu, diharapkan masyarakat memiliki 

pengetahuan terkait pajak penghasilan atas sewa rumah. Pola pemikiran masyarakat mengnai 

pembayaran pajak cenderung keliru, masyarakat memiliki anggapan bahwa jika telah melakukan 

kewajiban pembayaran pajakpenghasilan berarti telah tuntas membayar pajak sewa menyewa. 

Penghasilan yang didapat dari menyewakan rumah disebut penghasilan dari transaksi persewaan 

bangunan. Penghasilan ini dikenakan pajak penghasilan final yaitu PPh pasal 4 (2), bukan pajak 

penghasilan sewa pasal 23. Sedangkan pajak bumi dan bangunan dikenakan atas bumi dan/atau 

bangunan (rumah) yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, 

bukan terhadap penghasilan atas sewa rumah. Ketidaktahuan masyarakat terkait pajak 

penghasilan sewa ini juga akan berdampak terhadap salahnya pelaporan SPT dan adanya sanksi 

denda/bunga. Oleh karena itu, edukasi pada masyarakat terkait pajak penghasilan atas sewa 

tanah juga diperlukan. 

Hal ini sangat merugikan masyarakat, kekeliuran terhadap pelaporan dan pengitungan 

keterlambatan.Terhadap  kesalahan tersebut harus dikoreksi dengan sehingga menyebabkan 

keterlambatan pembayaran ataupun pelaporan yang akan diknenakan denda dan memberatkan  

masyarakat. Masyarakat sasaran yakni masyarakata di pangkalan jati belum mengetahui mengnai 

hal ini. Sehingga pengabdian masyarakat ini akan membantu menyelesaikan permasalahan 

tersebut. 

Perjanjian sewa menyewa sangat menentukan  hak seseorang. Kasus yang terjadi di pangkalan 

jati terdapat sewa menyewa yang dilakukan dengan dasar buktikuitansi. Dalam mas kontrak 

berlaku pihak penyewa ingin menjual rumah tersebut secara instan pihak penyewa dipaksa untuk 

mengakhiri kontrak tersebut. Jika pihak penyewa dilandasi dengan surat sewa menyewa maka 

berlaku asas “de roit de suit” sewa menyewa mengukuti bendamya dan tidak terputus oleh 

perjanjian jual beli. Pihak penyewa harus  dimintakan pertsetujuan terlebih dahulu jika pemberi 

sewa akan mengakhiri kontrak. 

 

2. METODE PELAKSANAAN 

Sesuai dengan judul Pengabdian Kepada masyarakat ini, yakni pembimbingan. Maka metode 

pelaksanaan PKM ini dilakukan dengan metode pembimbingan. Implementasi riil dari 

pendampingan dilakukan melalui dari proses berdialog dengan masyarakat sasaran serta 

berdiskusi melalui kegiatan pra penyuluhan, setelah itu ditindaklanjuti dengan kegiatan 

sosialisasi, setelah dilakukan sosialisai maka diadakan pula pelatihan untuk membimbing 

pembuatan perjanjian sewa menyewa sesuai dengan klausul undang-undang.  Keseluruhan 

kegiatan dilakukan dengan memperhatikan tertib administratif, sehingga setiap kegiatan wajib 

mendapatkan izin dan dilakukan pencatatan pada kantor kelurahan setempat yang menjadi mitra 

dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Secara bertahap , pelaksanaan pengabdian 

masyarakat dilaksanakan sengan tahap sebagai berikut: pengurusan perizinan, diskusi dengan 

stake holder (mitra), pelaksanaan penyuluhan (pengisian lembar pretest, pemaparan materi, 

pembimbingan, post test) 
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a. Pengisian Lembaran Pretest 

Dalam tahap pelaksanaan semua peserta yang menjadi sasaran abdimas hadir dalam ruangan 

yang telah disediakan. Pelaksanaan dilakukan dengan koordinasi dan kerja sama dengan lurah 

dan jajaranya. Pelaksanaan kegiatan secara resmi dibuka oleh Bapak Lurah Pangkalan Jati  

kemudian memberikan kesempatan kepada tim pengabdi untuk memandu kegiatan penyampaian 

materi dan pembimbingan. Sebelum acara dimulai, para peserta diberikan lembaran pretest untuk 

mengetahui pengetahuan peserta sebelum mengikuti kegiatan penyampaian materi dan 

pendampingan terkait sewa menyewa dan pajak sewa menyewa. Dalam lembaran pretest 

terdapat lima pertanyaa. Jumlah peserta yang mengikutu kegiatan abdimas adalah 30 orang 

namun yang mengisi lembaran pre test dan post test hanya 23 orang dikarenakan 8 peserta 

lainnya adalah apparat yang mengamankan serta staf dari kelurahan yang melayani kepentingan 

masyarakat. Lembar pretest yang dibagikan kemudian dikembalikan kembali kepada tim 

pengabdi. 

 

Hasil dari jawaban pretest sebagai berikut: 

 

Tabel 1 

Hasil Pre test 

Jumlah Responden: 22 orang 

Keterangan: Diambil sebelum dilakukan Penyuluhan 

No Topik Pertanyaan 
JUMLAH PENJAWAB 

A B C D 

1 Syarat sah perjanjian 5 10 1 6 

2 
Unsur-unsur dalam perjanjian sewa 

menyewa 
4 9 4 5 

3 Pajak Final 8 2 7 5 

4 
Tarif pajak penghasilan atas persewaan 

tanah dan/atau bangunan 
9 10 3 0 

5 

Ketentuan waktu penyetoran pajak 

penghasilan atas persewaan tanah dan/atau 

bangunan 

8 9 4 1 
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Grafik 1 

Data Grafik Jawaban Benar dari Pre test 

 

 

Keterangan : 

Dari 22 responden, diperoleh hasil sebagai berikut. 

6 orang responden menjawab benar pada soal nomor 1; 

4 orang responden menjawab benar pada soal nomor 2; 

2 orang responden menjawab benar pada soal nomor 3; 

10 orang responden menjawab benar pada soal nomor 4;  

9 orang responden menjawab benar pada soal nomor 5. 

 

b.Penyampaian Materi Terkait Perjanjian Sewa Menyewa 

Materi terkait sewa menyewa diawali dengan memaparkan perihal sewa pengertian sewa 

menyewa dengan memberitahuan mengenai dasar hukum sewa menyewa. Sewa menyewa diatur 

dalam Pasal 1548 KUH Perdata. Definis sewa menyewa dalam pasal tersebut sebagai berikut 

sewa menyewa adalah suatupersetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk 

memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan 

pembayaran suatu harga yang disepakati oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat 

menyewaka pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak. Sewa menyewa diatur 

dengan sebuah perjanjian. Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah satu pihak 

atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu pihak lain atau lebih berjanji untuk melakukan 

sesuatu. Perjanjian sewa menyewa adalah perjanjian konsensuil dimana perjanjian harus 

dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Karena sifatnya yang konsensuil, perjanjian 

sewa menyewa memang telah dianggap lahir pada saat para pihak menyepakati perjanjian 

tersebut dan mengikatkan diri untuk melaksanakan hak dan  

Kewajiban masing-masing dan tidak mewajibkan dituangkan secara tertulis.. namun dari 

perspektif pembuktian terlihat bahwa perjanjian sewa menyewa yang hanya disepakati secara 

lisan berpotensi menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum yang sering terjadi khususnya 

terkait pemenuhan kewajiaban masing-masing pihak. Contohnya kewajiaban pembayaran pihak 

penyewa. Perjanjian yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis juga memiliki kekuatan 

pembuktian yang lemah. Karena jika berbicara perjanjian alat bukti yang terlebih dahulu diakui 
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adalah alat bukti tulisan. Oleh karena itu sangat penting untuk membuat perjanjian sewa 

menyewa. 

Pemahaman terkait pentingnya membuat perjanjian sewa menyewa secara tertulis kemudian 

dilanjutkan dengan mengebalkan anatomi dari perjanjian sewa menyewa yang terdiri dari Judul 

Perjanjian, komparisi (identitas para pihak), objek sewa menyewa, harga dan tata cara 

pembayaran sewa menyewa, hak dan kewajiaban para pihak, penandatanganan, pembubuhan 

materai dan saksi-saksi. 

 

d. Pelaksanaan evaluasi dengan membagikan soal Post Test 

Pelaksanaan post test dengan cara memberikan soal yang sama untuk mengetahui pengetahuan 

peserta abdimas setelah memperoleh materi dan pembimbingan pembuatan sewa menyewa dan 

pajak terkait sewa menyewa. 

 

Berikut hasil post test peserta abdimas 

 

Tabel 2 

Jawaban benar pada saat post test 

Jumlah Responden : 22 orang 

Keterangan : Diambil Setelah dilakukan Penyuluhan 

No Topik Pertanyaan 
JUMLAH PENJAWAB 

A B C D 

1 Syarat sah perjanjian 8 0 3 11 

2 
Unsur-unsur dalam perjanjian sewa 

menyewa 
7 5 8 2 

3 Pajak Final 1 10 5 6 

4 
Tarif pajak penghasilan atas persewaan 

tanah dan/atau bangunan 
0 15 7 0 

5 

Ketentuan waktu penyetoran pajak 

penghasilan atas persewaan tanah dan/atau 

bangunan 

7 11 2 2 

 

e. Tahap evaluasi 

Melakukan pelaksanaan kegiatan maka dilakukan tahap evaluasi untuk melihat leberhasilan 

pelaksanaan PKM ini. Tahap evaluasi dilakukan dengan membagikan questioner kepada para 

peserta untuk melihat tingkat pengetahuan mengenai perjanjian sewa menyewa dan SPT.melalui 

tahap ini dapat dilihat manfaat kegiatan yang telah dilaksanakan bagi masyarakat mitra.Dari hasil 

evaluasi terlihat peningkatan pengetahuan dari peserta dengan membandingkan grafik jawaban 

benar sebelum dan sesudah pemberian materi dan pembimbingan. 
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f. Tahap Pelaporan  

Tahap ini adalah tahap menuliskan laporan mengenai semua kegiatan secara komprehensif mulai 

dari tahap persiapan sampai tahap evaluasi. Laporan ini akan dipertangungjawabkan kepada 

LPPM kemudian laporan abdimas ini dapat disusun berupa jurnal yang dapat dipublikasikan 

pada jurnal pengabdian masyarakat atau prosiding.  

 

3. HASIL YANG DICAPAI 

Adapun hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah 

peningkatan pengetahuan masyarakat terkait pentingnya pembuatan perjanjian sewa menyewa 

secara tertulis. Para peserta yang merupkan ketua RT, RW, organisasi Pemuda serta Ibu-Ibu 

PKK mengerti tentang pengertian kontrak, dapat menyebutkan syarat sah kontrak, mengerti 

unsur-unsur kontrak, mengetahui anatomi kontrak, mengetahui tatacara pembuatan kontrak. 

Pajak sewa menyewa yang menjadi materi dalam penmbimbingan juga memberikan tambahan 

informasi baru dan membuka paradigma masyarakat bahwa terhadap sewa menyewa juga 

terdapat kewajiban pembayaran pajak.  

Hal ini dapat terlihat dari antusiasme peserta pada saat tanya jawab terkait penyusunan perjanjian 

sewa menyewa. Selain itu, setelah membawakan materi juga tim pengabdi memberikan 

pertanyaan secara lisan yang harus dijawab oleh peserta. Para peserta banyak yang dapat 

menjawab pertanyaam tersebut dengan tepat. Banyak pula para peserta yang dapat 

mengilustrikan perihal dasar hukum pajak sewa menyewa. 

Dari hasil pre test dan post test juga menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat perihak 

materi yang disampaikan. Berikut grafik hasil capaian setelah melakukan penyampaian materi 

dan pemnimbingan 
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Dari grafik tersebut terlihat bahwa  terjadi peningkatan pemahaman para peseta terkait materi 

yang dibawakan. Yang pada akhirnya diharapkan dapat menimbulkan kesadaran hukum 

masyarakat untuk membuat perjanjian sewa menyewa dalam setiap perbuatan hukum sewa 

menyewa tidak hanya dengan menggunakan kuitansi tapi dituangkan dalam perjanjian sewa 

menyewa yang dilakukan secara tertulis. 

Masyarakat mitra memiliki tambahan pengetahuann mengenai perjanjian sewa menyewa rumah. 

Sebelumnya masyarakat mitra sama sekali tidak memperhatikan terkait perjanjian sewa 

menyewa dan merasa tidak mampu membuat sendiri perjanjian sewa menyewa. Pembimbingan 

ini mengarahkan dan menunjukkan masyarakat mitra terkait anatomi dan tahapan-tahapan 

dalamperjanjian sewa menyewa. Masyarakat mitra menjadi berani membuat secara manidri 

perjanjian sewa menyewa tersebut. Masyarakat mitra yang telah mengikuti pembmbingan ini 

dipercaya oleh pihak kelurahan untuk menjadi pembimbing bagi masyarakat lainnya dan 

menyampaikan informasi terkait pentingnya perjanjian tertulis dalam sewa menyewa rumah. 

Masyarakat juga mendapatkan edukasi perihal pajak terkait sewa menyewa. Pola pemikiran 

masyarakat cenderung keliru terkait pajak penghasilan atas persewaan tanah dan/atau bangunan. 

Hal ini dapat terlihat dari hasil pre test yang diberikan kepada para peserta yang hadir saat 

pembimbingan pembuatan perjanjian sewa menyewa dan edukasi terkait pajak penghasilan atas 

persewaan tanah dan/atau bangunan. Sebagian peserta mengira bahwa jika individu sudah 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya, maka pajak penghasilan atas 

persewaan tanah dan/atau bangunan sudah termasuk didalam PBB dan tidak perlu membayar 

pajak penghasilan lagi. Padahal ini adalah pemikiran yang salah, karena pajak penghasilan atas 

persewaan tanah dan/atau bangunan dan PBB merupakan dua pajak yang berbeda dalam 

penerapannya. Ada juga peserta yang mengetahui terkait pajak sewa menyewa termasuk ke 

dalam pajak penghasilan (PPh) pasal 23. Padahal PPh pasal 23 ialah sewa selain tanah dan/atau 

bangunan, misalnya sewa kendaraan, alat-alat berat, mesin-mesin, dan lain-lain dikenakan tarif 

15%. PPh pasal 23 bersifat tidak final, sedangkan pajak penghasilan atas persewaan tanah 

dan/atau bangunan ialah pajak yang bersifat final (PPh pasal 4 ayat (2)). Sehingga dalam 

perhitungan utang pajak penghasilan tahunan, penghasilan atas persewaan tanah dan/atau 

bangunan tidak menambah penghasilan kena pajak tahunan lagi dan pajak penghasilan atas 

persewaan tanah dan/atau bangunan tidak dapat dikreditkan/mengurangi utang pajak penghasilan 

tahunan.  
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Tanah dan/atau bangunan yang disewakan termasuk tanah, rumah, rumah susun, apartemen, 

kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, took, rumah took, gudang, dan industri. Uang 

yang didapat dari transaksi sewa menyewa tersebut sebagai penghasilan wajib dipotong/dipungut 

untuk dibayarkan pajaknya. Keterlambatan pembayaran pajak penghasilan atas persewaan tanah 

dan/atau bangunan ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari jumlah 

pajak yang kurang bayar dikalikan dengan jumlah bulan keterlambatan dihitung dari tanggal 

jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan keterlambatan satu hari 

dihitung satu bulan. Perlu diketahui juga, meskipun wajib pajak telah membayar pajak final 

sebelum/sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan, tetapi wajib pajak terlambat dalam 

melaporkan SPT Masa Penghasilan Final, maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi denda sesuai 

dengan ketentuan perpajakan sebesar Rp100.000,-. Dengan adanya edukasi terkait pajak 

penghasilan atas penyewaan tanah dan/atau bangunan ini, dmasyarakat di Pangkalan Jati sebagai 

peserta mengetahui bahwa pembayaran pajak penghasilan dan tidak diberatkan dengan denda 

dan sanksi administrasi akibat keterlambatan penyetoran ataupun pelaporan pajak penghasilan 

final 

   

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Proses penyampaian materi melalui penyuluhan yang dilanjutkan dengan pembimbingan dapat 

membantu peningkatan pengetahuan masyarakat terkait pentingnya perjanjian sewa menyewa 

dibuatkan dalam bentuk tertulis. Masyarakat yang awalnya hanya mengetahui bahwa perjanjian 

sewa menyewa cukup dengan kuitansi mendapatkan pengetahuan baru bahwa perjanjian sewa 

menyewa sebaiknya dibuatkan dalam bentuk tertulis. Dengan pembimbingan pembuatan 

perjanjian sewa menyewa masyarakat mengetahui bagian-bagian dari perjanjian sewa menyewa 

yaitu mulai dari judul, identitas, penjabaran objek, hak dan kewajiban, penadatanganan, 

pembubuhan materai hingga menghadirkan saksi. Masyarakat menjadi percaya diri untuk 

membuat secara mandiri perjajian sewa menyewa tersebut dengan tetap berkonsultasi kepada 

kami tim pengabdi. 

Untuk membangun kesadaran masyarakat dalam sewa menyewa, dibutuhkan pembimbingan 

yang intensif dan peran serta dari masyarakat, RT , RW dan lurah sehingga dibutuhkan 

kerjasama yang intensif antara pengabdi di bidang hukum dengan pihak kelurahan pangkalan 

jati. Edukasi perihal sewa menyewa dapat dilakukan dengan menempelkan di majalah-majalah 

dinding yang ada di kelurahan dan sarana publik lainnya yang ada di kelurahan. 
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ABSTRAK 

Analisis terhadap BEP merupakan suatu alat perencanaan penjualan dan sekaligus perencanaan tingkat produksi, 

agar perusahaan secara minimal tidak mengalami kerugian. KB-TK Birrul Amin merupakan organisasi jasa 

pendidikan.  Sekolah KB dan TK Birrul Raudhatul Imani didirikan dengan tujuan untuk menyediakan kebutuhan 

pendidikan anak-anak yang tinggal di lingkungan tersebut agar anak-anak dapat tumbuh cerdas dengan iman dan 

taqwa. Adanya persaingan yang cukup ketat menyebabkan kondisi jumlah murid TK/KB ini mengalami penurunan,  

berdampak pada kondisi keuangan sekolah tersebut. Hal ini membukakan pemikiran pihak pengurus harian untuk 

melakukan pembenahan manajemen termasuk di dalamnya terkait bidang keuangan. Permasalahan yang dihadapi  

pengurus  KB dan TK Yayasan Birrul Raudhatul Imani adalah dalam menentukan berapa biaya sekolah (SPP) di 

setiap penerimaan siswa baru. PKM ini bertujuan untuk membantu Mitra dalam menentukan berapa biaya sekolah 

(SPP) di setiap penerimaan siswa baru melalui pendekatan BEP. Metode PKM dilakukan dengan cara memberikan 

pengetahuan mengenai analisis titik impas (break ven point) dan beserta perhitungannya, membuat hitungan titik 

impas biaya sekolah (SPP) dan menentukan berapa minimal siswa yang diterima di setiap semesternya untuk meraih 

keuntungan agar dapat menutupi biaya operasional sekolah. Hasil kegiatan PKM ini berupa modul yang berisi 

penjelasan mengenai analisis titik impas (breakeven point) dan perhitungannya dalam menentukan berapa besar 

biaya sekolah (SPP) yang dibebankan kepada orang tua siswa dan calon siswa. Selain itu untuk menentukan berapa 

paling sedikit menerima siswa baru di suatu tahun penerimaan untuk menutupi biaya operasional sekolah. Setelah 

dilakukan pendampingan penghitungan BEP kepada mitra, maka dapat diketahui bahwa KB-TK Birrul Amin 

mencapai BEP pada 23 anak. Artinya bila siswa yang KB-TK Birrul Amin yang diterima mencapai 23 anak maka 

KB-TK Birrul Amin mencapai titik impas, tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Hal ini 

berarti agar bila Mitra menginginkan sedikit keuntungan (karena Yayasan tidak diizinkan menghasilkan laba yang 

sebesar-besarnya) untuk pengembangan KB-TK maka jumlah siswa yang diterima haruslah lebih dari 23 anak. 

Diharapkan dengan adanya PKM ini dapat membantu mitra dalam membuat hitungan titik impas biaya sekolah 

(SPP, dan dalam menentukan berapa biaya sekolah (SPP) di setiap penerimaan siswa baru melalui pendekatan BEP. 

Kata kunci: Variable cost, Fixed cost, Revenue, BEP 

 

1. PENDAHULUAN 

Setiap  organisasi menginginkan dapat hidup dan berkembang dalam jangka panjang. Untuk 

dapat hidup dalam jangka panjang perusahaan harus memiliki perencanaan agar pendapatan 

(revenue) perusahaan mampu menutupi beban (expense) perusahaan atau memperoleh 

keuntungan (profit). Agar memperoleh keuntungan, perusahaan mesti mengetahui kondisi saat 

perusahaan itu mencapai break even. 

 Break event point is the point at which cost and revenue are equal (Carter, Hwang and 

Chow:2015). Break even point adalah titik dimana Entity/company/business dalam keadaan 

belum memperoleh keuntungan, tetapi juga sudah tidak menderita kerugian atau kondisi dimana 

total biaya sama dengan total pendapatan.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Break-even
http://en.wikipedia.org/wiki/Break-even
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Berdasarkan analisis titik impas, perusahaan dapat menentukan (1) Jumlah penjualan minimum 

yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian, (2) Jumlah penjualan yang 

harus dicapai untuk memperoleh laba yang telah direncanakan, (3) Mengukur dan menjaga agar 

penjualan dan tingkat produksi tidak lebih kecil dari BEP, (4) Menganalisis perubahan harga 

jual, harga pokok dan besarnya hasil penjualan atau tingkat produksi. Dengan kata lain analisis 

terhadap BEP merupakan suatu alat perencanaan penjualan dan sekaligus perencanaan tingkat 

produksi, agar perusahaan secara minimal tidak mengalami kerugian. Selanjutnya karena harus 

memperoleh keuntungan berarti perusahaan harus berproduksi di atas BEP-nya.  

 Perusahaan jasa seperti jasa pendidikan juga membutuhkan analisis BEP. Analisis BEP 

dibutuhkan agar revenue yang akan dihasilkan haruslah mampu menutup semua beban yang 

akan dikeluarkan oleh perusahaan.  

Kegiatan PKM ini berMitra dengan pengurus KB dan TK Yayasan Birrul Raudhatul Imani atau 

KB-TK Birrul Amin. Pengurus KB dan TK ini terdiri dari beberapa ibu-ibu yang tinggal di 

komplek berdirinya sekolah tersebut, pengurus menjalankan tugasnya secara suka rela tanpa 

adanya honor, namun memiliki semangat untuk dapat memajukan sekolah ini.  

KB-TK Birrul Raudhatul Imani atau KB-TK Birrul Amin merupakan organisasi jasa pendidikan. 

Sumber utama dari pendapatan (revenue) KB-TK Birrul Amin adalah dari SPP dari murid-murid 

sekolah. Adanya persaingan yang cukup pesat menyebabkan kondisi jumlah murid mengalami 

penurunan, hal ini tentunya berdampak pada kondisi keuangan sekolah tersebut. Kondisi ini telah 

membukakan pemikiran pihak pengurus  untuk melakukan pembenahan manajemen termasuk di 

dalamnya terkait bidang keuangan.  

Salah satu permasalahan yang dihadapi  pengurus  KB dan TK Birrul Amin adalah dalam 

menentukan berapa biaya sekolah (SPP) di setiap penerimaan siswa baru. Oleh karena itu 

pengurus harian sangat berharap adanya bantuan dari pihak yang memiliki kompetensi di bidang 

ekonomi yang memahami penghitungan BEP sehingga dapat menentukan berapa biaya sekolah 

(SPP) di setiap penerimaan siswa baru melalui pendekatan BEP.  

Dengan pertimbangan yang tersebut di atas menjadikan pengurus harian Kelompok Bermain 

(KB) dan Taman Kanak-kanak (TK)  Birrul  Amin mengajak beberapa dosen dari Fakultas 

Ekonomi Universitas Tarumanagara untuk melakukan kegiatan PKM di KB-TK Birrul Amin. 

Manfaat yang diperoleh dari PKM ini adalah pemberian pengetahuan BEP kepada pengurus 

harian KB-TK Birrul Amin yang terkait dengan fungsi administrasi dan keuangan untuk 

menentukan biaya sekolah (SPP) yang dibebankan ke orangtua siwa/ calon siswa.  

Luaran PKM dihasilkan berupa modul yang berisi penjelasan mengenai analisis titik impas 

(break even point) dan perhitungannya dalam menentukan berapa besar biaya sekolah (SPP) 

yang dibebankan kepada orang tua siswa dan calon siswa.  

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM 

Pelaksanaan PKM dilakukan dengan cara: 

a. Penjelasan mengenai analisis titik impas (break even point) dan komponen penyusun BEP 

yakni variable cost, fixed cost, revenue 

b. Penjelasan mengenai perhitungan BEP 

c. Pendampingan kepada mitra agar mereka dapat mengelompokkan jenis-jenis biaya-biaya 

yang terjadi pada KB_TK Birrul Amin menjadi biaya variabel, dan biaya tetap 
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d. Pendampingan kepada mitra dalam menentukan jumlah siswa yang akan diterima sehingga 

dapat menetapkan berapa biaya sekolah (SPP) untuk dibebankan kepada orangtua siswa dan 

calon siswa melalui pendekatan BEP. 

Pendekatan yang ditawarkan bagi terealisasinya kegiatan PKM ini meliputi langkah, yaitu: (1) 

tahap persiapan; (2) tahap assessment; (3)  tahap perencanaan program; (4) tahap pelaksanaan 

program/ kegiatan; (5) tahap evaluasi; dan (6) tahap terminasi.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mitra kegiatan PKM ini adalah pengurus harian KB/TK Birrul Raudhatul Imani. Sekolah ini 

berada di Jl. Anggur II No: 6, Cipete Jakarta Selatan. Yayasan Birrul Raudhatul Imani berlokasi 

di Jalan Anggur II Cipete Selatan, Jakarta Selatan, yayasan ini membawahi tiga bidang kegiatan 

yaitu bidang keagamaan, bidang pendidikan, dan bidang kemanusiaan. Bidang pendidikan 

Yayasan Birrul Raudhatul Imani memiliki Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-kanak 

(TK) yang bernama Birrul Amin yang berdiri tanggal 29 Pebruari 1994. Permasalahan yang 

dihadapi  pengurus  KB dan TK Yayasan Birrul Raudhatul Imani yakni dalam menentukan 

berapa biaya sekolah (SPP) di setiap penerimaan siswa baru dapat diatasi dengan pendekatan 

BEP. 

Pemberian pengetahuan mengenai BEP dimulai dari pemberian pemahaman mengenai defenisi 

BEP, manfaat analisis BEP, asumsi yang mendasari analisis BEP, fungsi analisis BEP dan rumus 

BEP. Break even point (BEP) adalah titik dimana Entity/company/business dalam keadaan 

belum memperoleh keuntungan, tetapi juga sudah tidak merugi. Break Even point atau BEP 

dapat diartikan suatu analisis untuk menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus 

dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya-biaya yang timbul serta 

mendapatkan keuntungan / profit (Carter, 2009). 

Manfaat  Break Even Point menurut Bustami dan Nurlela (2006:208) adalah a.Untuk mengetahui 

jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan perusahaan agar tidak mengalami 

kerugian, b.Mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat 

keuntungan tertentu, c. Mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak 

menderita kerugian, d. Mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya dan volume 

penjualan, dan e. Menentukan bauran produk yang diperlukan untuk mencapai jumlah laba yang 

ditargetkan. 

Asumsi dasar dalam analisis Break Even Point yaitu (Horngren dkk, 2006:447) adalah a. Satu-

satunya faktor yang memengaruhi biaya adalah perubahan volume, b. Manajer menggolongkan 

setiap biaya (atau komponen biaya gabungan) baik sebagai biaya variabel maupun biaya tetap, c. 

Beban dan pendapatan adalah linier di seluruh cakupan volume relevannya, d. Tingkat 

persediaan tidak akan berubah, dan e. Penjualan atas gabungan produk tidak akan berubah. 

Penjualan gabungan merupakan kombinasi produk yang membentuk total penjualan.  

Analisis BEP berfungsi sebagai berikut a. Jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan 

agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jumlah penjualan minimum ini berarti juga jumlah 

produksi minimum yang harus dibuat, b. Jumlah penjualan yang harus dicapai untuk 

memperoleh laba yang telah direncanakan atau dapat diartikan bahwa tingkat produksi harus 
ditetapkan untuk memperoleh laba tersebut, c. Mengukur dan menjaga agar penjualan dan 

tingkat produksi tidak lebih kecil dari BEP, dan d. Menganalisis perubahan harga jual, harga 

pokok dan besarnya hasil penjualan atau tingkat produksi. Sehingga analisis terhadap BEP 

merupakan suatu alat perencanaan penjualan dan sekaligus perencanaan tingkat produksi, agar 

http://en.wikipedia.org/wiki/Break-even
http://en.wikipedia.org/wiki/Break-even
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perusahaan secara minimal tidak mengalami kerugian. Selanjutnya karena harus memperoleh 

keuntungan berarti perusahaan harus berproduksi di atas BEP-nya (Carter, 2009). 

 

BEP dapat dihitung sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

BEP = Break Even Point  atau Titik Impas 

FC =  Fixed Cost atau biaya tetap 

VC = Variable Cost atau biaya tetap 

P = Price per unit/ harga jual per unit (jika dalam biaya pendidikan diasumsikan  adalah SPP) 

Atau pada saat BEP total pendapatan sama dengan total biaya atau: PQ  = VC + FC, dimana Q 

adalah penjualan yang dalam hal ini adalah jumlah anak yang diterima. 

Selanjutnya memberikan pemahaman mengenai komponen biaya dalam BEP. Komponen dari 

BEP terdiri dari biaya tetap, biaya variabel dan harga jual. Biaya Tetap (Fixed Cost) adalah 

biaya yang jumlahnya tetap baik ketika perusahaan sedang berproduksi  maupun tidak 

berproduksi.  Biaya Variable (Variabel Cost), Komponen ini bersifat dinamis dan bergantung 

pada tingkat volume produksinya. Jika produksi meningkat, maka biaya variabel juga akan 

meningkat. Harga Jual (Selling Price), harga jual per unit barang atau jasa yang telah 

diproduksi (http://www.jejakakuntansi.net/2017/01/pengertian-perhitungan-jenis-jenis.html). 

Biaya pengeluaran sebuah sekolah dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis pengeluaran, 

yaitu, a. Pengeluaran untuk pelaksanaan pembelajaran, b. Pengeluaran untuk tata usaha sekolah, 

c. Pemeliharaan sarana dan prasarana, d. Kesejahteraan pegawai, e. Administrasi, f. Pembiayaan 

teknis educative, dan pendataan. 

Kegiatan di KB-TK Birrul Amin terdiri dari a.  Kegiatan pengelolaan kurikulum, b. Kegiatan 

pengelolaan  kegiatan belajar mengajar, c. Kegiatan pengembangan anak didik, d. Kegiatan 

perawatan pengadaan dan sarana, e. Kegiatan pengembangan sumber daya manusia, f. Kegiatan 

rumah tangga sekolah, daya dan jasa, g. Kegiatan pengembangan manajemen sekolah, h. 

kegiatan pemberian sumbangan, iuran dan lain-lain. 

Sumber pendapatan pada KB-TK birrul Amin berasal dari uang pangkal yang diperoleh di awal 

masuk  dan SPP yang diperoleh secara bulanan. Pengeluaran untuk biaya-biaya dari masing-

masing kegiatan dikelompokkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. 

http://www.jejakakuntansi.net/2017/01/pengertian-perhitungan-jenis-jenis.html
http://www.jejakakuntansi.net/2017/01/pengertian-perhitungan-jenis-jenis.html
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Klasifikasi biaya yang ada pada sistem pendidikan pada TK dan KB Birrul Raudhatul Imani 

adalah: 

1. Biaya Tetap, (1) terdiri dari gaji guru dan karyawan sekolah, (2) biaya penyusutan aset 

tetap (gedung, alat eletronik, meja dan bangku untuk belajar, papan tulis, pendingin ruangan, 

dan lainnya), (3) biaya kegiatan perawatan alat kantor dan inventaris, (4) biaya kegiatan 

rumah tangga sekolah, daya, dan jasa, (5) biaya kegiatan pengembangan manajemen 

sekolah, (6) biaya kegiatan perawatan untuk pemeliharaan gedung, dan (6) biaya kegiatan 

pengelolaan kurikulum.  

2. Biaya Variabel, terdiri dari (1) upah lembur dan tunjangan hari raya yang diberikan guru 

dan karyawan, (2) pembelian sarana sekolah seperti pendingin ruangan, (3) biaya 

penggantian kesehatan guru dan karyawan, (4) biaya kegiatan pengembangan Sumber Daya 

Manusia (guru-guru), dan (5) biaya pengembangan anak didik (kegiatan TK, Kegiatan KB, 

dan kegiatan Ekstrakurikuler). 

Penghitungan BEP untuk KB-TK Birrul Amin dilakukan dengan memperhitungkan data biaya-

biaya maupun pendapatan yang diperoleh. Biaya dari masing-masing kegiatan digolongkan 

menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Pendapatan berasal dari uang pangkal dan SPP per bulan.  

Setelah dilakukan pendampingan penghitungan BEP kepada mitra, maka dapat diketahui bahwa 

KB-TK Birrul Amin mencapai BEP pada 23 anak. Artinya bila siswa yang KB-TK Birrul Amin 

yang diterima mencapai 23 anak maka KB-TK Birrul Amin mencapai titik impas, tidak 

memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian.  

Pembahasan 

 Masalah keuangan yang dihadapi oleh pengurus harian KB_TK Birrul Amin telah 

membuka pemikiran mereka untuk mengetahui berapa SPP yang harus ditetapkan untuk siswa 

KB_TK birrul Amin melalui pendekatan BEP. KB-TK Birrul Amin merupakan organisasi jasa 

pendidikan. Sumber utama dari pendapatan (revenue) KB-TK Birrul Amin adalah dari SPP dari 

murid-murid sekolah yang diperoleh setiap bulan dan juga dari uang pangkal yang diperoleh 

ketika siswa baru masuk menjadi murid KB-TK Birrul Amin. 

 Penghitungan BEP untuk KB-TK Birrul Amin dilakukan dengan memperhitungkan data 

biaya-biaya maupun pendapatan yang diperoleh. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan KB-TK 

Birrul Amin mengeluarkan biaya. Kegiatan di KB-TK Birrul Amin terdiri dari a.  Kegiatan 

pengelolaan kurikulum, b. Kegiatan pengelolaan  kegiatan belajar mengajar, c. Kegiatan 

pengembangan anak didik, d. Kegiatan perawatan pengadaan dan sarana, e. Kegiatan 

pengembangan sumber daya manusia, f. Kegiatan rumah tangga sekolah, daya dan jasa, g. 

Kegiatan pengembangan manajemen sekolah, h. kegiatan pemberian sumbangan, iuran dan lain-

lain. Biaya dari masing-masing kegiatan digolongkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. 

Setelah dilakukan pendampingan penghitungan BEP kepada mitra, maka dapat diketahui bahwa 

KB-TK Birrul Amin mencapai BEP pada 23 anak. Artinya bila siswa yang KB-TK Birrul Amin 

yang diterima mencapai 23 anak maka KB-TK Birrul Amin mencapai titik impas, tidak 

memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Hal ini berarti agar bila Mitra 

menginginkan sedikit keuntungan (karena Yayasan tidak diizinkan menghasilkan laba yang 

sebesar-besarnya) untuk pengembangan KB-TK maka jumlah siswa yang diterima haruslah lebih 

dari 23 anak. 

 



Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 (Senapenmas) 2019 

Mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi Melalui Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian 

Jakarta, 30 Agustus 2019 

172 

 

4. KESIMPULAN 

Perusahaan jasa seperti jasa pendidikan juga membutuhkan analisis BEP. Analisis BEP 

dibutuhkan agar revenue yang akan dihasilkan haruslah mampu menutup semua beban yang 

akan dikeluarkan oleh perusahaan. KB-TK Birrul Amin merupakan organisasi jasa pendidikan. 

Sumber utama dari pendapatan (revenue) KB-TK Birrul Amin adalah dari SPP dari murid-murid 

sekolah.  

Adanya persaingan yang cukup pesat menyebabkan kondisi jumlah murid mengalami penurunan, 

hal ini tentunya berdampak pada kondisi keuangan sekolah tersebut. PKM ini bertujuan untuk 

membantu Mitra dalam menentukan berapa biaya sekolah (SPP) di setiap penerimaan siswa baru 

melalui pendekatan BEP. 

PKM dilakukan dengan cara mengidentifikasi kegiatan dan mengklasifikasi biaya-biaya yang 

ada di KB-TK Birrul Amin. Kegiatan yang ada di KB-TK Birrul Amin terdiri dari kegiatan 

pengelolaan kurikulum,  pengelolaan  kegiatan belajar mengajar, pengembangan anak didik,  

perawatan pengadaan dan sarana,  pengembangan sumber daya manusia, rumah tangga sekolah, 

daya dan jasa, pengembangan manajemen sekolah, dan pemberian sumbangan, iuran dan lain-

lain. 

Sumber pendapatan pada KB-TK birrul Amin berasal dari uang pangkal yang diperoleh di awal 

masuk  dan SPP yang diperoleh secara bulanan. Pengeluaran untuk biaya-biaya dari masing-

masing kegiatan dikelompokkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. 

Setelah dilakukan pendampingan penghitungan BEP kepada mitra, maka dapat diketahui bahwa 

KB-TK Birrul Amin mencapai BEP pada 23 anak. Artinya bila siswa yang KB-TK Birrul Amin 

yang diterima mencapai 23 anak maka KB-TK Birrul Amin mencapai titik impas, tidak 

memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Hal ini berarti agar bila Mitra 

menginginkan sedikit keuntungan (karena Yayasan tidak diizinkan menghasilkan laba yang 

sebesar-besarnya) untuk pengembangan KB-TK maka jumlah siswa yang diterima haruslah lebih 

dari 23 anak. 

 

5. SARAN 

 Meningat kondisi persaingan yang cukup ketat yang membuat sulit bagi KB-TK Birrul 

Amin untuk menaikkan uang pangkal dan SPP per bulan, maka yang penting  dilakukan adalah 

dengan melakukan efisiensi biaya. Efisiensi biaya dilakukan dengan tujuan untuk menurunkan 

tingkat BEP. Saat ini KB-TK Birrul Amin baru memperoleh keuntungan bila siswa yang 

diterima lebih dari 23 siswa. Diharapkan dengan melakukan efisiensi biaya, maka BEP akan 

dicapai pada tingkat yang lebih rendah, sehingga keuntungan lebih cepat tercapai. 
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ABSTRAK 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk melakukan alih pengetahuan kepada mitra kelurahan 

Pejuang - Bekasi, tentang teknik mengkonversi arsip konvensional menjadi arsip digital. Selain itu kegiatan ini juga 

mencakup pembekalan tentang teknik penyimpanan arsip digital agar mudah diakses, aman, terindeks, awet dan 

fleksibel. Metode alih pengetahuan yang dilakukan adalah berupa pelatihan yang terdiri dari ceramah, praktek dan 

diskusi. Program pelatihan ini dilaksanakan untuk memperkenalkan   penggunaan teknologi informasi guna 

mengalih bentuk dokumen konvensional menjadi dokumen elektronik menggunakan perangkat-perangkat yang 

secara umum digunakan sehari-hari dan sudah tersedia di kantor kelurahan, seperti sistem komputer, perangkat 

handphone, kamera atau scanner.  Dengan adanya pelatihan ini diharapkan pegawai mampu untuk mengelola sendiri 

arsipnya tanpa harus membeli software pengelolaan manajemen arsip yang harganya cukup mahal. Pelatihan diikuti 

oleh 27 orang peserta yang ditentukan dan  diundang oleh pihak kelurahan. Para peserta berasal dari pegawai 

kelurahan sendiri dan perwakilan beberapa RW yang pastinya banyak berurusan dengan penataan arsip juga. 

Sambutan dari para peserta cukup positif, terlihat  dari antusiasme mereka dalam mengikuti kegiatan dan acara 

diskusi yang dilaksanakan diujung. Melalui program ini diharapkan peserta pelatihan memahami proses digitalisasi 

dari arsip konvensional menjadi arsip digital, dan mampu mengelola organisasi arsip digital sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan di tingkat kelurahan.  

Kata kunci: dokumen, arsip digital, arsip konvensional, digitalisasi arsip, teknologi informasi 

 

1. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Arsip merupakan salah satu sumber informasi yang penting bagi suatu organisasi. Berbagai 

infomasi yang berkaitan dengan perkembangan dan kegiatan operasional suatu organisasi akan 

senantiasa terjaga seiring dengan terjaganya arsip organisasi tersebut. Keberadaan arsip bagi 

suatu organisasi tidak sekedar menjadi bukti sejarah, tetapi memiliki berbagai fungsi dan nilai 

guna. Secara fungsional, suatu arsip akan dibutuhkan oleh pimpinan untuk bahan pertimbangan 

dalam mengambil keputusan organisasi. Arsip juga diperlukan sebagai bahan acauan dalam 

menyusun perencanaan organisasi, dipergunakan untuk mendukung kegiatan operasional 

organisasi, dan untuk kepentingan pengawasan dalam pengendalian organisasi. Selain memiliki 

fungsi yang penting, arsip juga mengandung berbagai nilai guna bagi organisasi, seperti nilai 

guna hukum, nilai guna edukasi, nilai guna finansial, dan nilai guna penelitian. Oleh karena arsip 

memiliki fungsi dan nilai guna tersebut, maka arsip harus dikelola dengan baik agar pada saat 

diperlukan dapat tersedia dengan cepat dan tepat.  

Walaupun kearsipan mempunyai peranan yang penting dalam administrasi, namun didalam 

kegiatan perkantoran masih banyak kantor-kantor (pemerintah maupun swasta) yang belum 

melakukan penataan arsip dengan baik. Masih banyak dijumpai arsip yang hanya ditumpuk di 

dalam gudang, sehingga arsip cepat rusak dan sulit ditemukan kembali apabila sewaktu-waktu 

diperlukan. Hal ini juga terjadi pada kantor kelurahan Pejuang, dimana kantor ini masih 

menemukan kendala dalam pemeliharaan arsip, misalnya pegawai lupa mengembalikan arsip 

mailto:khairinan@fe.untar.ac.id
mailto:khairinan@fe.untar.ac.id
mailto:yusbardini@fe.untar.ac.id
mailto:yusbardini@fe.untar.ac.id
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yang dipinjam ketempat penyimpanannya dan tidak adanya sanksi yang diberikan pada pegawai 

yang tidak mengembalikan arsip. Kelurahan Pejuang merupakan salah satu kelurahan yang 

secara strukural berada di wilayah kecamatan Medang Satria yang beralamat di Jl. Raya Pejuang 

No.1 , RT 000/00 Pejuang, Medan Satria, Bekasi. 

Kelurahan Pejuang sebagai penyelenggara pemerintahan, banyak memiliki arsip, baik arsip 

dinamis maupun arsip inaktif. Hal tersebut dapat terjadi, karena dalam  penyelenggaraan 

pemerintahannya terkait dengan berbagai pengelolaan seperti pengelolaan keuangan, 

penyelenggaraan belanja daerah, dan sebagainya. Oleh karena itu, arsip sangat penting untuk 

mewujudkan good governance dan membuktikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 

yang bersih, sehingga arsip-arsip itu harus ditata dan tidak boleh hilang.  

Salah satu permasalahan kearsipan adalah meningkatnya volume arsip dari waktu ke waktu 

seiring dengan meningkatnya aktivitas di setiap lembaga pencipta dan tidak ada orang yang 

peduli, karena dianggap sudah tidak memiliki nilai guna apapun.  

Kearsipan berperan sangat penting dalam suatu organisasi pemerintahan maupun swasta. 

Peranan penting kearsipan yaitu sebagai pusat ingatan, tanpa menggunakan arsip seseorang tidak 

mampu mengingat semua catatan, dokumen serta semua surat-surat yang masuk maupun keluar 

secara lengkap, oleh karena itu, arsip harus ditata dengan baik dan terpogram. Arsip juga sebagai 

sumber informasi bagi instansi dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan juga pengawasan.  

Pengelolaan arsip secara manual yang telah dilakukan selama ini, mempunyai beberapa 

kelemahan, antara lain: membutuhkan ruang dan tempat penyimpanan yang besar; resiko 

kerusakan arsip akibat bencana, membutuhkan pegawai yang banyak; dan waktu pencarian yang 

lama. Oleh karena itu, untuk mengatasi beberapa kelemahan tersebut perlu dicari solusinya. 

Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengelolaan arsip secara 

digital. Pengelolaan arsip secara digital telah menjadi tuntutan dan kebutuhan bagi setiap 

organisasi pada era teknologi digital sekarang ini. Pengelolaan arsip digital sangat berhubungan 

erat dengan penggunaan teknologi komputer, yang dapat menyelesaikan pekerjaan manajemen 

arsip secara lebih cepat, akurat, mudah, fleksibel, dan produktif.  

 

Adapun faktor-faktor lemahnya tata kelola pengarsipan di kelurahan Pejuang Medan Satria 

Bekasi dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Keterbatasan kualitas sumberdaya manusia, dimana kebanyakan petugas kelurahan hanya 

berpendidikan SLTA kebawah. 

2. Arsip masih tersimpan secara fisik tanpa acuan penyusunan dokumen yang teratur; sehingga 

sulit melakukan temu kembali arsip. 

3. Arsip disimpan dalam map-map yang rawan kotor dan rusak karena pengaruh temperatur dan 

debu. 

4. Kelurahan mempunyai anggaran yang terbatas, sehingga tidak cukup anggaran untuk 

merawat arsip yang ada. Akibatnya banyak arsip yang rusak. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah yang 

dihadapi sebagai berikut: 

1. Bagaimana meningkatkan kompetensi pegawai kelurahan dalam memahami pentingnya 

pengelolaan arsip. 

2. Bagaimana memberikan alih pengetahuan kepada pegawai kelurahan untuk mengkonversi 

arsip paper menjadi arsip digital. 
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3. Bagaimana melakukan digitalisasi dokumen lama dan menatanya dalam folder komputer   

agar mudah diakses. 

 

Kajian Teori 

Kemunculan informasi dalam bentuk elektronik ataupun tren digitalisasi merupakan hal yang 

tidak terhindarkan sebagai bagian dari proses modernisasi di era digital. Harries menyatakan 

bahwa saat ini pengelolaan informasi elektronik merupakan hal yang esensial bagi 

keberlangsungan bisnis suatu institusi yang disebabkan tuntutan untuk beradaptasi dengan 

lingkungan maupun memenuhi kepatuhan pada kebijakan (Harries, 2009). Kemunculan 

informasi elektronik memungkinkan penggunaan informasi dalam banyak tujuan yang berbeda 

yang sebelumnya belum pernah mampu dicapai  (Kallberg, 2012), sehingga, institusi lebih 

banyak menciptakan maupun saling berbagi informasi, tak terkecuali arsip dalam format digital. 

Selain itu, pengelolaan arsip digital membuat insitusi pada saat terjadi bencana dapat memiliki 

opsi recovery dengan back-up data  (Johnston & Bowen, 2005), suatu hal yang tidak dengan 

mudah mampu dilakukan dalam pengelolaan arsip fisik.  

Arsip digital diadopsi oleh banyak stakeholders di sektor industri terkait dan karenanya 

dibutuhkan kemampuan untuk mengelolanya dengan tujuan menciptakan sistem administrasi 

publik yang lebih efektif dan transparan Meskipun demikian, pengelolaan arsip digital memiliki 

sejumlah tantangan yang kerap kali belum mampu diatasi oleh institusi. Asogwa menyebut 

sejumlah tantangan yang dihadapi institusi dalam pengelolaan arsip elektronik seperti keamaan 

dan privasi, resiko kehilangan data, isu otentisitas, sumber daya manusia dan infrastruktur 

ataupun kebutuhan pengelolaan secara umum (Asogwa, 2012).  Secara umum, institusi pengelola 

informasi tengah melakukan transisi pengelolaan dari paper-based menuju pengelolaan berbasis 

elektronik. Transisi ini tak terhindarkan dan bisa jadi dikarenakan apa yang dikatakan ole 

(Wilkins, Swatman, & Holt, 2009) bila arsip fisik memiliki sejumlah keterbatasan yang 

menghambat kebutuhan untuk menyesuaikan tuntutan atas kecepatan informasi pada saat ini. 

Akan tetapi, hal tersebut kerap kali menjadi kompleks dengan banyak aturan dan kebijakan 

institusi sebelumnya yang bersifat paper-based (Reed, 2010) sehingga implementasi secara 

bertahap dan transisi yang dilakukan institusi mesti menyesuaikan budaya recordkeeping yang 

ada (Gregory, 2005).  

Lebih lanjut, dinamika sumber daya manusia menjadi salah satu hal yang memiliki dampak pada 

isu teknis maupun kebijakan. Sebagai contoh, (Harries, 2009) menyebut ketidakmampuan 

mengoperasikan sistem ataupun kehilangan dokumen elektronik juga masih terus berlangsung. 

Menurut (Reed, 2010) biaya pembelian software, lisensi ataupun perawatan kerap kali 

menimbulkan keengganan karena dianggap terlalu mahal. Akibatnya, tantangan teknis tidak 

hanya muncul dari keterbatasan infrastruktur melainkan resistensi dari sumber daya manusia 

yang ada. Padahal, arsiparis disebut (Kallberg, 2012) harus memiliki tekad untuk terus belajar 

tanpa harus menunggu sumber daya yang mencukupi sehingga membuat mereka dapat tetap 

relevan. 

Pengertian dan definisi arsip disampaikan oleh beberapa pakar. The Liang Gie mengatakan 

bahwa   Arsip    adalah kumpulan warkat yang disimpan secara sistematis karena  mempunyai  

kegunaan agar  setiap  kali  diperlukan   dapat   secara  cepat   ditemukan kembali (The Liang 

Gie., 2000). File adalah arsip aktif yang masih terdapat  di  unit  kerja  dan masih diperlukan 

dalam proses administrasi secara   aktif  (Abubakar, 1996). Definisi menurut UU no. 43/2009, 

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang   dibuat    dan   diterima   oleh   

lembaga   negara,    pemerintahan   daerah, lembaga   pendidikan, perusahaan, organisasi politik,  

organisasi kemasyarakatan, dan   perseorangan  dalam  pelaksanaan kehidupannya 
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bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (UU No. 43 tahun 2009 pasal 1 ayat 2, 2009). Arsip 

adalah dokumen tertulis   yang   mempunyai  nilai  historis, disimpan  dan   dipelihara   di   

tempat   khusus   untuk   referensi   (Kamus   Besar   Bahasa Indonesia). Nuraida berpendapat 

yang dimaksud arsip adalah suatu kumpulan warkat yang disimpan secara sistematis karena 

mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali 

(Nuraida, 2012).  

Dengan   uraian   konsep   arsip   dan   batasannya  tersebut,  dapat ditarik sebuah gambaran 

bahwa arsip perlu diatur penyimpanannya. Sehingga, tidak sekedar penyimpanan kumpulan 

warkat sebagai bahan pegingat (arsip), tetapi perlu    pengaturan 

cara  prosedur  penyimpanan  (kearsipan). Hal itu  dapat dijelaskan dengan keterangan berikut 

ini: 

1. Penyimpanan (storing), ini berarti arsip perlu disimpan, tidak   boleh 

diletakkan   demikian rupa sehingga setiap orang dapat membaca arsip bagaimanapun 

kecilnya tetap bersifat rahasia. 

2. Penempatan (placing), ini berarti arsip tidak sekedar disimpan, tetapi harus diatur dimana 

arsip itu harus diletakkan. Penempatan arsip sangat terkait dengan penemuan kembali 

apabila diperlukan. 

3. Penemuan Kembali (finding), ini  berarti arsip  harus   dapat   ditemukan 

kembali   apabila  diperlukan sebagai   bahan   informasi  dengan mudah  dan cepat. 

 

2. METODE PELAKSANAAN 

Adapun metode pelaksanaan PKM ini dilakukan melalui 3 tahapan yakni tahapan persiapan, 

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan 

1. Tahapan Persiapan.  

Pada tahapan ini dilakukan persiapan-persiapan untuk kegiatan  penyuluhan dan pelatihan 

antara lain sebagai berikut: 

a. Berkoordinasi dengan pihak kelurahan Pejuang untuk menginvestigasi praktek 

pengelolaan kearsipan di lingkungan setempat. Tahap ini bertujuan untuk menangkap 

gambaran situasi penyelenggaraan manajemen kearsipan dilingkungan kelurahan dan  

mengidentifikasi permasalahan yang ada dan akar penyebabnya. 

b. Melakukan sosialisasi program PKM pada kelompok sasaran (Kelompok Mitra); 

c. Mempersiapkan surat menyurat dan kelengkapan administrasi sebagaimana ketentuan 

dalam program  kegiatan PKM; 

d. Menyeleksi mitra undangan yang sesuai dengan tema yang akan disampaikan; 

e. Menyusun materi penyuluhan; 

f. Melengkapi keperluan administrasi lainnya seperti daftar hadir dan dokumentasi. 

2. Tahapan Pelaksanaan.  

Pada tahapan ini dilakukan aktivitas sebagai berikut: 

a. Memberikan pretest diawal pelaksanaan kegiatan dan post-test setelah kegiatan selesai 

dilaksanakan. Pretest dan post-test ini berupa pertanyaan-pertanyaan ringan dan tertulis 

yang berkaitan dengan pengetahuan dan implementasi pengelolaan kearsipan  oleh 

masing masing mitra dalam lingkungan pekerjaan mereka sehari-hari. Tujuannya adalah 

untuk mendapatkan data dan informasi tentang mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan 

kegiatan pelatihan.  

b. Tim Dosen selanjutnya menjelaskan materi inti dan tujuan yang ingin dicapai. 

c. Tim Dosen mengajak peserta untuk aktif berpendapat dan berdiskusi dengan nara 

sumber. 
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d. Tim Dosen meminta pada peserta untuk sharing experience dalam mengelola 

dokumen/arsip di tempat kerja masing-masing. 

e. Tim Dosen dan peserta mendiskusikan pengalaman-pengalaman tersebut bersama. 

f. Tim Dosen menerima saran dari peserta dan mendiskusikan bersama peserta lainnya 

untuk mendapatkan solusi yang paling sesuai. 

3. Tahapan Evaluasi dan Pelaporan. Pada tahapan ini dilakukan pengolahan data, mengevaluasi 

menyusun pelaporan dari kegiatan yang sudah dilakukan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Lokasi dan Target Pelaksanaan Kegiatan PKM 

Kegiatan PKM berlokasi di kantor kelurahan Pejuang.Kecamatan Medan Satria, Bekasi.  

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra sudah dijabarkan sebelumnya, dimana pengelolaan arsip 

masih banyak yang disimpan  secara fisik dalam map-map tanpa acuan penyusunan dokumen 

yang teratur; sehingga sulit melakukan temu kembali. Hal ini tentu memperlambat gerak 

kelurahan dalam mewujudkan gerak menuju good governance seperti yang sudah dicanangkan 

pemerintah.  Berdasarkan hal di atas maka dirasa sangat penting untuk memberikan pelatihan 

tentang digitalisasi arsip sebagai salah satu bentuk pembuktian akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2019, diikuti oleh 27 

peserta yang merupakan pegawai di lingkungan kelurahan pejuang dan juga perwakilan dari 

tingkat RW di lingkungan kelurahan Pejuang yang sehari-hari banyak berurusan dengan 

pengelolaan dokumen atau pengarsipan. Acara dimulai dengan pendaftaran peserta pada pukul 

08.00 pagi, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan pembukaan oleh Bapak M. Ali Yusni 

sebagai sekretaris kelurahan Pejuang, Bekasi, dilanjutkan dengan kata sambutan oleh ketua tim 

pelaksana PKM. Target yang ingin dicapai adalah peserta pelatihan mampu melakukan 

digitalisasi arsip dan mampu mengelola file elektronik tersebut secara sederhana menggunakan 

perangkat lunak pengolah kata atau spreadsheet. 

 

Hasil Kegiatan PKM 

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijabarkan diatas dan dalam rangka mendukung usaha 

kelurahan menuju good governance, maka pada kegiatan PKM ini telah dilaksanakan pelatihan 

berupa alih pengetahuan untuk mendigitalisasi arsip fisik yang selama ini tersimpan dalam 

bentuk fisik (paper based) menjadi dokumen elektronik. 

 

Kegiatan yang berlangsung selama pelatihan diuraikan sebagai berikut: 

1. Menjelaskan tentang peralatan dan bahan  yang dibutuhkan untuk digitalisasi arsip,yaitu:  

• Perangkat keras: sistem komputer, alat pemindai (scanner, kamera, kamera handphone) 

• Perangkat lunak, dapat menggunakan excel atau ms word 

• Bahan atau dokumen yang akan didigitasi. 

2. Melakukan alih pengetahuan tentang digitalisasi arsip. Tahapan yang dilakukan untuk 

digitalisasi diuraikan sebagai berikut: 

a. Tahapan pengumpulan dan pemilihan  bahan. Tahap Pemilihan  misalnya 

berdasarkan, waktu, kegunaan, tingkat pentingnya informasi atau tingkat penyelamatan 

karena memperhatikan kondisi fisik arsip, semakin buruk kondisi fisik arsip, semakin 

cepat untuk diselamatkan. 
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b. Tahapan Pemindaian. Tahapan pemindaian dimana arsip konvensional jenis tekstual 

dan jenis foto dilakukan pemindaian dengan alat pemindai yaitu scanner. Proses 

pemindaian dilakukan dengan hasil disesuaikan formatnya, dapat dipilih format image 

tanpa kompresi dan resolusi pada 600dpi. 

c. Tahapan Manipulasi/Penyesuaian. Tahapan dimana arsip elektronik disesuaikan 

sehingga nantinya dapat digunakan pada aplikasi dengan baik. Karena file hasil 

digitalisasi adalah sangat besar dan berformat image (jpg, jpeg, dsb) maka pada tahapan 

ini diubah formatnya ke dalam bentuk pdf dan ukuran resolusi diperkecil  sesuai 

kebutuhan. 

 

Gambar 1. Nama file hasil pemindaian 

Selain itu perlu juga dilakukan penyesuaian nama file. Salah satu nama yang umum 

adalah “scanxxxxx” dengan “xxxxx” adalah nomor urut pemindaian. Nama file tersebut 

tidak mencerminkan isi dari arsip. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian nama 

file  dengan mengikuti jenis arsip, fond arsip, nomor urut daftar, nomor urut arsip dan 

nomor urut lembar arsip 

d. Tahapan Entry Data   

Setelah arsip elektronik dilakukan proses manipulasi dan siap untuk digunakan maka 

selanjutnya adalah melakukan entry data dimana data deskripsi arsip disesuaikan dengan 

arsip elektronik sehingga pengguna dapat melakukan pencarian dari aplikasi ini dengan 

menggunakan kata kunci sesuai dengan deskripsi arsip dan dapat langsung melihat arsip 

elektronik hasil penemuan kembali tersebut. Dengan layanan yang langsung dapat 

menggunakan arsip. 

e. Tahapan Editing dan Koreksi 

Tahapan terakhir diman pada tahapan ini disamping dilakukan koreksi terhadap 

pengetikan deskripsi arsip juga dilakukan koreksi apakah data deskripsi arsip yang 

dientry sudah sesuai dengan arsip elektronikanya. Jika pengetikan maupun kesesuaian 

data belum benar maka segera dilakukan editing yang diharapkan dari proses koreksi dan 

editing ini tidak ada kesalahan teknis dalam hal pengetikan dan kesesuaian data 

f.  Tahap pengorganisasian.  

Tahap pengorganisasian adalah menyusun atau menempatkan file-file yang sudah discan 

kedalam suatu urutan folder tertentu. Hal ini dilakukan agar file-file arsip yang sudah 

didigitasi tertata penempatannya sesuai hirarkhi yang diinginkan 
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Gambar 2. Pengorganisasian file-file menurut folder 

g.  Membuat file manajemen arsip sederhana. 

Dalam paket software sistem informasi manajemen kearsipan yang semua file arsip dapat 

dikelola secara mudah dan otomatis. Tetapi tentu saja software paket semacam ini 

harganya mahal. Tetapi bukan berarti semua langkah yang sudah dilakukan diatas tidak 

dapat diakses secara mudah dengan tanpa biaya. Yang harus dilakukan adalah membuat 

sebuah file yang akan berfungsi sebagai manajemen arsip sederhana agar  memudahkan 

akses terhadap file arsip tertentu. File manajemen arsip ini sederhana ini dibangun 

dengan menggunakan excel atau msword. Tampilannya kira-kira sebagai berikut: 

 

Gambar 3. File manajemen arsip sederhana 

Pada kolom “Unduh surat” harus dibuat hyperlink ke file yang sesuai. Sehingga jika ingin 

mengunduh salah satu surat cukup diklik pada gambar amplop pada kolom yang 

diinginkan. Hasilnya adalah arsip yang diunduh akan tampil.  
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Gambar 4. Cara mengunduh arsip yang diinginkan 

Luaran Yang Dicapai 

 Luaran dari kegiatan ini berupa Modul Pelatihan Digitalisasi Arsip dimana modul 

tersebut berisi pentingnya melakukan alih bentuk dokumen fisik menjadi dokumen digital dan 

teknik/prosedur untuk digitalisasi arsip tersebut. Luaran lainnya yang tercapai adalah 

tersusunnya artikel yang siap untuk dipublikasikan. Selain itu, keluaran dari kegiatan  ini adalah 

meningkatnya kompetensi SDM di lingkungan keluarahan dalam mengalihbentukkan dokumen 

arsip konvensional menjadi bentuk digital dan menata penempatan file elektronik tersebut dalam 

suatu organisasi file sederhana yang mudah untuk diakses. Penataan arsip digital yang baik akan 

meningkatkan kualitas pelayanan dan terciptanya good governance di keluarahan Pejuang, 

Bekasi Utara.  

Berikut ini disajikan beberapa foto-foto kegiatan selama melakukan pelatihan : 
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Gambar  5. Foto-foto Kegiatan 

 

4. KESIMPULAN 

Kesimpulan 

Pelatihan dapat disimpulkan berjalan dengan baik. Peserta sangat antusias dengan kegiatan ini. 

Mereka mengakui bahwa mereka memang sangat membutuhkan suatu kunjugan yang tidak 

hanya sekedar memberikan barang sumbangan berbentuk fisik tetapi juga bekal pengetahuan dan 

ketrampilan untuk mendukung kinerja sehari-hari. Selain itu mereka berpendapat bahwa 

pelatihan ini tidak saja berguna untuk meningkatkan kinerja mereka di lingkungan pekerjaan, 

tetapi juga sangat bermanfaat untuk kehidupan personal mereka dimana secara pribadi mereka 

mempunyai banyak dokumen-dokumen yang sudah semestinya dikelola secara elektronik, 

seperti ijazah, surat-surat penting, dan lainnya. 

 

Implikasi. 

Implikasi kegiatan PKM ini adalah peserta mengenal pentingnya pengelolaan arsip dan 

dokumen-dokumen penting secara digital. Apalagi saat ini penyimpan file digital sudah dapat 

dilakukan menggunakan berbagai media penyimpanan, seperti server dan cloud. Implikasinya 
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adalah terjadinya kemudahan dalam mengakses file tersebut dari mana saja melalui jaringan 

komputer. Dengan demikian pelayanan terhadap administrasi kelurahan meningkat. 
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Abstract 

People cannot escape from society. Even if was just indigenous society. The community has distinctive 

characteristics that shape togetherness in the community to bound them all. In such people, there were specialties 

that the law should provide protection. Likewise, for Lasem’s Batik maker which holds a regional characteristic. Its 

regional characteristic cannot be protected unless there was merely cooperation among each party that had   

involved protecting it. To protect Lasem’s characteristic cannot handed only to the local association in Lasem. 

Government should take more action rather than all of the actions recently. Government should provide all the 

Lasem’s batik maker with a basic of law knowledge so by that, it can protect their local indigenous geography.  

This research is using a descriptive analytical trough The Law Number 20 of 2016 year concerning about Trade 

Mark and Indigenous Geography with a literature studies to other positive law in Indonesia that may relevant to 

intellectual property rights. This research will provide a description of the Intellectual Property Protection System 

(hereinafter referred to as KI) which will be match to apply in Lasem society alongside the majority problems that 

occurs in there.  The approach that used in this study is a qualitative approach, supported by a conceptual approach 

also provided simple random interview with the Lasem’s batik maker.  A Qualitative descriptive approach is carried 

out by conducting research on KI literature and library materials. The primary data used in this study are KI Law 

books and KI journals. 

The results of this research prove that Lasem’s Batik Maker did not absorbed the concept of KI protection as the 

Copyright Act, the Trademark Law. So by that, it is almost impossible to create An Indigenous geography of 

Lasem’s Batik Cultural.  Thus, the concept of Lasem batik as a communal can be considered to be useless than 

optimal. It will needed an ongoing effort to provide counseling and service is needed to assist The Lasem’s Batik 

community. 

Keywords: Society, KI, Indication of Geography, Indigenous People.  

 

1. PENDAHULUAN 

Lasem merupakan suatu daerah yang merupakan  bagian Jawa Tengah. Letak demografis Daerah 

Lasem yang berada di ujung Timur Laut Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas wilayah yang 

khas. Lasem memiliki daerah laut (sehingga terkenal dengan tambak-tambak garamnya) hingga 

gunung hingga membentuk suatu ke-khasan wilayah yang tidak dapat dipisahkan dalam 

kehidupan warganya. Daerah ini juga terkenal sebagai penghasil batik dengan suatu ciri khusus 

yang merupakan warisan turun temurun.‡‡‡‡ 

Kondisi perbatikan di Lasem sebagaimana telah disebutkan di atas, banyak dikelola oleh orang-

per orang atau keluarga secara turun temurun. Masyarakat Lasem belum terbiasa melindungi 

corak/desain batik yang dimiliki karena pola pemikiran yang masih sangat “guyub”.§§§§  Pada 

praktek, ke”guyub” tersebut dirasakan bahwa sangat sulit untuk mengembangkan usaha batik 

                                                 

3 Mariana Molnar Gabor, 2012, Tesis, Efektifitas Perlindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia, Jakarta, 

Repository UI Press, diunduh pada 11  Agustus 2019, jam 18.00 WIB 
§§§§  Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Koperasi Batik Kartini Lasem, Bapak Rudi Hartono Pada tanggal 

18 Oktober 2018. 

mailto:Diannarwastuty@gmail.com
mailto:Diannarwastuty@gmail.com
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(terutama batik tulis) secara  global. Masyarakat lokal tentu saja memiliki kebersamaan, namun  

kebersamaan tersebut masih belum dapat membuat suatu “kemajuan berdampak” pada 

masyarakat lokal tersebut. *****  Hal ini secara pasti membuat beberapa perubahan terhadap 

peraturan hukum yang mengatur tentangnya.      

Hal semacam ini menuntut adanya suatu bentuk penggugahan kesadaran terhadap kebermilikan 

bersama akan suatu kekayaan intelektual.††††† Perlindungan hukum secara  berkesinambungan 

juga mutlak diperlukan di sini.  Namun, di tengah-tengah masa yang saat ini mengutamakan 

digitalisasi dan moderenisasi, batik  Lasem yang bercirikan kearifan lokal semakin tersingkirkan. 

Batik Lasem telah mengalami berbagai kejadian yang menyebabkan pasang-surut untuk 

kemajuannya. Hal ini semakin diperburuk dengan ketidakpastian hukum yang terjadi terhadap 

perlindungan kekayaan budaya nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.  Kekayaan 

tradisional ini dimanfaatkan oleh banyak negara untuk turut mengklaim dan bahkan 

mendaftarkan kebudayaan nasional tersebut sebagai kekayaan budaya yang dimilikinya.  

Hal tersebut seolah-olah membuka mata bangsa Indonesia dan pemerintah bahwa sangat penting 

sekali untuk melindungi kekayaan budaya yang dimilkinya agar tidak terjadi klaim oleh negara 

lain. Dengan diakuinya Batik sebagai kekayaan intelektual non-wujud milik Indonesia asli oleh 

UNESCO, bukan menjadi sebuah jaminan bahwa motif-motif batik Indonesia tidak akan diklaim 

lagi oleh negara asing. Salah satu fenomena perdagangan global tersebut adalah derasnya impor 

batik  cetak yang terjadi semenjak tahun 2012 lalu. Arus impor batik tersebut dikatakan 

meresahkan para pengusaha batik domestik. Batik impor yang sebenarnya bukanlah batik, 

melainkan ekstil impor dengan motif batik tersebut diantaranya berasal dari Cina dan Malaysia.  

 

2. TUJUAN PENGABDIAN 

Secara garis besar,  Tujuan dari pengabdian adalah : 

a) Untuk membangun kesadaan masyarakat Lasem akan ciri khas yang dimilikinya, 

b) Untuk mengajak masyarakat Lasem untuk berpartisipasi aktif melindungi KI yang 

dimiliki 

 

3. PERMASALAHAN DALAM MASYARAKAT LASEM 

Berdasarkan diskusi yang dilakukan pada Juni 2018, didapatkan beberapa pola permasalahan 

yang dihadapi masyarakat untuk melindungi KI. Beberapa permasalahan tersebut :  

a. Letak geografis dan demografis Lasem  yang terletak di darerah perbatasan 

b. Kurangnya minat generasi penerus untuk melestarikan KI yang berupa pola-pola tertentu 

c. Pola masyarakat yang belum melibatkan teknologi pada saat ini (untuk menjaga keaslian ) 

 

4. TANGGAL PENTING PENGABDIAN 

18 Oktober 2018 – 20 Oktober : Penjajakan Permasalahan 

12 Juli 2019- 17 Juli 2019        : Penyuluhan dan klinik Hukum 

 

                                                 
*****Winda Risma Yessiningrum, 2015, Pelindungan Hukum Indikasi Geografis sebagai  Bagian dari Hak Kekayaan 

Intelektual, Untram Press, di unduh pada  11 Agustus 2019, pukul 19.00 wib 

††††† Sadikin OK. 2013, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 11 
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5. METODE PENELITIAN YANG DIGUNAKAN 

Penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif.‡‡‡‡‡ Penelitian ini merupakan penelitian yang 

mengkaji peraturan-peraturan KI, khususnya di ranah Indikasi Geografis. Peneliti membuat 

penelitian tentang permohonan pengajuan Indikasi Geografis yang mana mempunyai maksud 

untuk mencari hubungan (korelasi) antara tahapan yang ada dalam referensi buku dengan realita 

yang sebenarnya terjadi, hal ini dilakukan oleh peneliti dalam pengamatan (observasi) langsung 

kelapangan dan melihat dokumen yang diajukan sebagai syarat, dan wawancara (interview). 

Fokus penelitian ini terdapat pada sisi perlindungan hukum dengan memperhatikan undang-

undang yang terkait di dalamnya, yaitu Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal, Buku-Buku 

Hukum, Website dan aturan terkait terhadap penelitian ini. Tempat lokasi penelitian ini adalah 

sentra-batik Lasem  yang berada di Kota Lasem. 

Indonesia merupakan negara besar dengan keragaman budaya dan sumber daya alam. Untuk 

memenuhi kebutuhan hidup, sebagian besar masyarakat Indonesia memanfaatkan sumber daya 

alam sehingga menghasilkan produk-produk daerah yang kental akan corak kekhasan alam dan 

budaya masyarakat daerah. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut melahirkan produk daerah 

yang bernilai ekonomis tinggi dan bahkan beberapa produk tersebut telah mendapatkan tempat di 

pasar internasional. Suatu contoh misalnya, kualitas buah Apel Malang, melekat dengan kawasan 

daerah atau wilayah geografis yaitu malang (suatu wilayah goegrafis yang sejuk dan cukup baik 

untuk jenis tanaman apel). Adapun Contoh lain Dodol Garut yang diproduksi oleh masyarakat 

Kota Garut. Tembakau Deli juga merupakan contoh dimana kualitas tanah antara Sungai Wampu 

dan Sungai Ular (yang dikenal dengan Tanah Deli) akan menghasilkan tanaman tembakau yang 

berkualitas tinggi. Demikian pula untuk jenis tanaman kopi yang ditanam di Sidikalang dan 

Tanah Toraja akan menghasilkan kopi yang berkualitas tinggi.§§§§§ 

Masyarakat Lasem merupakan bagian dari masyarakat Indonesia dengan berbagai kekayaan alamnya  

untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk pengembangan kebutuhan hidup, masyarakat Lasem 

menghasilkan produk daerah berupa k batik dengan ciri khas warna merah seperti darah ayam. Salah 

satu bentuk peran serta kreatifitas masyarakat Kepulauan Lasem adalah pada Koperasi Batik Kartini. 

Koperasi ini didirikan melalui gagasan Bapak Rudi Santoso. Koperasi tersebut menaungi pengerajin 

yang memproduksi  batik Lasem dengan corak motif “Tiga Negeri”, Motif “Latohan”, Motif  “Kijing 

Miring”, dll. Motif –motif tadi tetap dipadukan dengan warna merah yang menjadi ciri khas menarik.  

Warna merah tersebut penuh dengan makna implisit yang menunjukan kekhasan suatu wilayah. 

Selain itu, Batik Lasem menambah khasanah kebudayaan Indonesia.  

Sebagai salah satu contoh motif yang sering dipakai dalam Batik Lasem  adalah motif “Latohan”. 

Latohan (ganggang laut) adalah salah satu jenis tanaman laut yang terdapat disekitar perairan Lasem. 

Latohan merupakan tanaman serba guna yang memberikan makanan bagi mahluk-mahluk hidup di 

sekitarnya. Latohan mencerminkan daerah kejayaan di laut (perlambang kemakmuran di laut), karena 

Provinsi Jawa Tengah yang secara Geografis merupakan perpaduan wilayah Laut  dan daratan yang 

serasi. Batik Lasem dengan motif “Latohan”  merupakan media refleksi bagi generasi muda untuk 

terus mengembangkan keteguhan agar tetap jaya atas laut.  

Pada prakteknya, Indikasi geografis dari segi peraturan tentang Hak Kekayaan Intelektual belum 

mendapat perhatian besar seperti halnya Merek, Paten Hak Cipta dan lain sebagainya. Dalam 

ketentuan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia Indikasi geografis masih dimasukkan di 

dalam Undang-Undang Merek. Pengaturan Indikasi geografis belum mempunyai undang-undang 

                                                 

‡‡‡‡‡ Johnny Ibrahim. 2008, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia 

Publishing. Hlm 45 

§§§§§ Adrian Sutendi. 2013, Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 14 
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sendiri sehingga di dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Indikasi Geografis 

hanya dibahas dibeberapa pasal saja.  

Semenjak terdapat perubahan terhadap peraturan KI, maka ketentuan Hukum Merek dan Indikasi 

Geografis yang telah mengalami perubahan yang cukup signifikan sejak diberlakukannya 

Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada 25 November 

2016, serta diberlakukannya ketentuan pelaksanaannya tentang Pendaftaran Merek yaitu 

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 67 Tahun 2016 pada 30 januari 2017. Peraturan-

peraturan tersebut merupakan suatu instrumen hukum baru dalam lingkup perlindungan 

Kekayaan Intelektual, antara lain dengan diaturnya beberapa jenis merek baru serta indikasi 

geografis. 

Dengan diundangkan dan diberlakukannya peraturan-peraturan tersebut Pemerintah berharap 

dapat meningkatkan pelayanan dengan mengedepankan transparansi proses pendaftaran merek 

secara online, kepastian hukum serta perlindungan bagi para pengusaha terutama dalam era 

perdagangan global.****** Dilain pihak para pengusaha dan stakeholder lain perlu memahami 

perkembangan hukum merek yang baru terutama terkait tata cara pendaftaran, sengketa merek 

serta alternatif penyelesaiannya mengingat kian maraknya sengketa terkait merek. Sehingga, 

perhatian terbesar pada saat ini hanya pada 1 (satu) atau 2 (dua) bidang saja dari kekayaan 

intelektual.  

Pasal-pasal yang membahas mengenai  Indikasi Geografis hanya dibahas sedikit sekali, dan 

cenderung lebih banyak dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah (PP). ††††††  Dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis diuraikan lebih jelas dan tertuang di 

dalam empat bab dimana dimulai dari Pasal 53 sampai dengan 71).‡‡‡‡‡‡ 

Keempat bab tersebut mengurai hal-hal terkait dengan pihak yang dapat memohon Indikasi 

Geografis. Di dalam Ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis memberikan 

penjelasan bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang 

dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau 

kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada 

barang dan/atau produk yang dihasilkan.  Lebih jauh dijelaskan pada Penjelasan Undang-Undang 

Merek dan Indikasi Geografis 2016; bahwasannya kebutuhan masyarakat terhadap kekhasan produk 

yang dihasilkan disebuah wilayah perlu di utamakan.  

Hal ini dapat diharapkan untuk mendorong masyarakat dari bidang sosial, ekonomi, maupun budaya 

untuk percepatan perkembangan perekonomian masyarakat. Peningkatan teknologi informasi dan 

sarana transportasi, telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan baik barang maupun jasa 

mengalami perkembangan yang sangat pesat.  Kecenderungan akan meningkatnya arus perdagangan 

barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pertumbuhan 

ekonomi nasional yang semakin meningkat. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan 

seperti itu, menjadi hal yang dapat dipahami jika ada tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang lebih 

memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan pelindungan hukum yang kuat.  

Pada penerapan di kasus Batik Lasem, tujuan dan pengembangan dari pengaturan hukum mengenai 

Indikasi Geografis masih terasa jauh dari ekspetasi masyarakat. Pengajuan Hak atas Indikasi 

Geografis dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan batasan  hak 

eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama 

                                                 
****** Adrian Sutendi. 2013, Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 37 

†††††† Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Undang_undang mengenai Merek dan Indikasi Geografis. 

‡‡‡‡‡‡  Situngkir, Hokky & Dahlan, Rolan, 2009, Fisika Batik (Implementasi Kreatif Melalui Sifat Fractal Pada 

Batik Secara Komputasional), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,  Hlm 56  
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reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan atas Indikasi 

Geografis tersebut masih ada masih belum diupayakan. Indikasi Geografis, menurut Pasal 53 

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis akan mendapatkan perlindungan setelah didaftar, 

Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan Permohonan kepada Menteri dimana permohonan 

dilakukan dengan cara komunal yang dapat dimohonkan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di 

kawasan tertentu dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten Kota) dan Produk yang dapat 

dimohonkan (Sumber daya alam, Barang kerajinan tangan dan hasil industri dari masyarakat ataupun 

lembaga di kawasan geografis tertentu.  

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik meneliti lebih dalam mengenai Hak Atas Indikasi 

Geografis yang dapat di peroleh oleh masyarakat Lasem untuk melindungi Batik Lasem dari 

kemungkinan praktek curang dalam industri perdagangan.  

 

6. TINJAUAN MENGENAI KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI REZIM 

HUKUM 

       Satjipto Raharjo menyatakan  perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada 

hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada 

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. §§§§§§ 

Sehingga dalam teori perlindungan hukum seharusnya Pengerajin Batik dapat memperoleh apa 

yang menjadi hak nya sesuai dengan perundang-undangan. Produsen memiliki kebebasan atas 

karya yang diciptanya. 

Berkaitan dengan masalah yang dibahas, berdasarkan teori perlindungan hukum seharusnya 
terdapat keterkaitan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Pada Laporan 

Pengabdian ini, permasalahan yang dikaji oleh penulis adalah bagaimana pengerajin dapat 

mendapatkan haknya sesuai dengan perundang-undangan. pengaturan Undang-Undang Dasar 

1945 melalui pasal 28 D ayat  1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “ bahwa setiap orang 

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 

yang sama di hadapan hukum.” Pasal tersebut berarti setiap orag berhak untuk mendapat 

perlindungan dan kepastian hukum yang sama. Hal hak mengendarai kendaraan dan 

bertransportasi di atas perlu dikaitkan pula dengan perlindungan hukum yang sama bagi 

pengendara dan pengguna alat transportasi. Negara harus dapat menjamin bahwa setiap 

pengedara dan pengguna alat transportasi akan mendapat perlindungan hukum yang sama dalam 

hal kenyamanan dan keteraturan dalam berkendara dan transportasi.     

Setiap orang berhak memiliki kreasi, terlebih lagi kreasi menciptakan corak batik dan 

memberikan arti terhadap simbolisasi yang dibuat dalam batik. Pemenuhan kebutuhan tersebut 

seharusnya dapat dicapai dengan pengaturan-pengaturan yang spesifik oleh pemerintah. Pasal 

28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amanemen ke-2 

menjadi landasan perlindungan hak asasi untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama 

ketika mencipta batik.  

Kendati demikian, tercermin pada Forum Diskusi Grup pertama (Oktober 2018); minat dan 

antusiasme pengerajin Batik Laseman hanya pada hasil dari pendaftaran Hak Cipta saja. Namun, 

mengenai proses perlindungan terhadap “ciri khas”  Daerah Lasem sendiri masih dapat 

dinyatakan minim. Antusiasme yang demikian, seharusnya dapat diarahkan pada sistem 

perlindungan yang lebih kompleks. Di sisi lain, harus terdapat sebuah kepatian hukum bagi para 

pengerajin dalam menjamin keamanan untuk berkreasi. Kepastian hukum tersebut oleh Jan 

Michiel Otto didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu : 

                                                 

1. M Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI-Perss, 2006), hal. 133 
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1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh 

dan diakui karena (kekuasaan) negara. 

2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara 

konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. 

3. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. 

4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum 

tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. 

5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.*******  

Sudikno Mertukusumo mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa 

hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya 

upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang 

dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya 

kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. †††††††  Dengan 

kepastian hukum tersebut , maka akan terdapat perlindungan hukum.   

Perlindungan tersebut, seharusnya didasarkan pada informasi dan fakta yang akurat di Lasem.  

Lasem merupakan daerah yang pada beberapa literatur tentang batik juga disebut sebagai 

Tiongkok Kecil. Lasem  memiliki museum batik nasional yang memiliki puluhan koleksi batik 

nusantara. Batik Lasem memiliki salah satu varian klasik atau biasa disebut pakem dangan pola 

dan corak yang punya kekhasan tersendiri. Kekhasan tersebut terdapat pada paduan warna yang 

berani dan mencolok dengan motif-motif yang beraneka macam dan khas tetapi tetap indah serta 

elegan. Batik tersebut populer dengan sebutan batik tulis kendoro kendiri atau batik Pesisiran 

Laseman. 

     Batik ini berbeda dengan batik Jogja atau Solo yang sangat baku pada pakem keraton yang 

motifnya eksklusif dan khusus bagi golongan ningrat saja. Batik Laseman sangat 

bercirikan egalitarian, yang mana batik ini lebih terbuka atau umum penggunaannya. 

Penggunaan batiknya dapat bagi segala kalangan atau lapisan masyarakat berikut macam etnis. 

Konon perkembangan Batik Laseman ini dipengaruhi oleh unsur-unsur seni dan budaya negeri 

seberang, yaitu Tiongkok dan Campa.  

    Orang-orang China dan Campa yang menetap di Lasem membuat perbauran yang begitu 

harmonis dengan penduduk lokal. Hal tersebut lambat laun melahirkan akulturasi kebudayaan 

yang positif dan kaya, salah satunya adalah seni batik itu sendiri. Batik Laseman sendiri pernah 

mengalami kejayaan dalam produksi dan pemasarannya. Kini Batik Laseman hanya dapat 

temukan di sudut-sudut kota Lasem bahkan di daerah sekitar Lasem. Hal tersebut terutama pada 

minimnya pengerajin yang memiliki hak atas Indikasi Geografi yang seharusnya dimiliki 

masyarakat pengerajin Laseman.  

Sehingga, berdasarkan keadaan kondisi demikian, sudah seharusnya diadakan suatu usaha 

perbaikan melalui hukum. Hukum akan memungkinkan perbaikan terhadap suatu bentuk 

penelantaran di masa yang lalu. Hukum juga seharusnya dapat mewakili pandangan dan nilai-

nilai pihak pengerajin. Perubahan terhadap sistem hukum dalam dunia kekeyaan intelektual 

dimungkinkan melalui amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang 

Paten. Perbaharuan tersebut oleh pengerajin batik Laseman dianggap belum bisa maksimal. 

Hukum merupakan suatu sistem, yang berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan 

suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan erat satu sama 

lain. Dengan kata lain sistem hukum adalah suatu satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur 

                                                 

******* Soersono, Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011 
††††††† Asikin Zainal,  Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2012 
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yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan 

tersebut.‡‡‡‡‡‡‡ 

Para peneliti, baik swasta maupun pemerintah saat ini masih banyak belum terlibat dalam 

pengembangan kekhasan daerah ini. Disamping itu, pengaturan paten juga belum bermanfaat 

bagi pelaku usaha dan aparat pemerintah sebagai pelaksana undang-undang. Paten belum bisa 

menjadi faktor penggerak ekonomi nasional. Pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2016 tentang Paten merevisi Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001. Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menghadirkan “wajah baru” Paten dalam negeri sebagai 

upaya pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan Paten di Indonesia. 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten telah memperbaiki kelemahan dalam 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Setidaknya beberapa poin dimasukan 

untuk memperbaiki kelemahan peraturan yang lama. Salah satu hal yang diperbaiki adalah 

pemeriksa paten boleh direkrut dari luar Direktorat Jenderal KI. Pemeriksa tersebut dapat berasal 

dari perguruan tinggi maupun lembaga penelitian yang memahami dasar alih teknologi. Hal itu 

akan mempercepat proses pendaftaran paten oleh para penemu atau inventor dalam hal 

pemeriksaan. 

Kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang  Paten belum benar - benar melindungi 

inventor dikalangan pengerajin batik yang masih tergolong dalam usaha kecil menegah (UKM). 

Pihak tersebut langsung dapat disebut sebagai pemegang paten pada setiap produk paten yang 

dihasilkan, bukan hanya inventor atau penemu besar lainnya. 

Adapun pemegang paten akan mendapatkan imbalan atau royalty apabila produk paten 

digunakan oleh pemerintah atau masyarakat luas. Poin ketiga yang tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten lebih berpihak pada kepentingan nasional. Hak 

paten bersumber pada sumber daya genetik seperti mikroorganisme dan pengetahuan tradisional, 

semisal jamu, herbal dan kuliner. Namun, hal ini masih dipandang sebagai “mimpi belaka” bagi 

para pengerajin akibat minimnya akses pada pengetahuan akan kekayaan intelektual ini. 

 

7. KESIMPULAN   

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu unsur keadilan, 

unsur kepastian hukum dan unsur kemanfaatan. Pada kasus pengerajin Batik Laseman ini, masih 

dirasakan belum adanya perlindungan bagi para pengerajin batik tersebut. Ini dapat terindakasi 

dari rendahnya minat pengerajin untuk melindungi karyanya. Diperlukan suatu usaha konkrit dan 

berkelanjutan akan pengenalan terhadap  Kekayaan Intelektual, terutama dari pelibatan Pihak 

Pemerintah Setempat. 

Pelaksanaan atau praktek hukum di Negeri ini tidak hanya terletak pada aparat penegak hukum, 

tetapi juga karena diakibatkan oleh kerancuan opini publik dalam mengartikan atau 

mendefenisikan pengertian 3 (tiga) substansi hukum yakni keadilan, kemanfaatan, serta 

kepastian hukum. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru di masyarakat, akan tetapi sudah menjadi 

konsumsi publik dimana di dalamnya terdapat perbedaan persepsi atau pandangan mengenai 

eksistensi penerapan hukum di Indonesia. 

 

                                                 
‡‡‡‡‡‡‡  Mohamad Aunurrohim, “Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia”, 2015, 

(http://www.academia.edu/10691642/_Keadilan_Kepastian_dan_Kemanfaatan_Hukum_di_Indonesia_), di unduh 

pada  17 April 2018, pukul 17.30 WIB 

http://www.academia.edu/10691642/_Keadilan_Kepastian_dan_Kemanfaatan_Hukum_di_Indonesia_
http://www.academia.edu/10691642/_Keadilan_Kepastian_dan_Kemanfaatan_Hukum_di_Indonesia_
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ABSTRAK 

Program pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan pendidikan yang akan menjadi dasar dari perkembangan 

anak ke depannya. Beberapa penelitian telah menemukan bahwa PAUD mempengaruhi berbagai aspek kehidupan 

anak-anak di kemudian hari, seperti (a) kemampuan untuk mengontrol kognitif, (b) kemampuan berpikir kritis, (c) 

kesiapan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya, serta (d) perkembangan moral anak tersebut. Untuk 

memberikan PAUD yang berkualitas, penting bagi pendidik untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat 

menunjang pembelajaran. Hal ini dikarenakan anak yang berada di tahapan perkembangan tersebut, belum mampu 

untuk berpikir secara abstrak. Dengan adanya alat peraga, maka akan lebih mudah bagi anak untuk mengikuti 

kegiatan pembalajaran. Alat peraga tersebut dapat berupa permainan edukasi. Permainan edukasi dapat 

menimbulkan kesan di hati sehingga anak-anak tidak mudah melupakannya. Sejalan dengan ingatan anak akan 

permainan tersebut itu, ia juga diingatkan dengan pelajaran yang disampaikan guru. Implementasi permainan 

edukatif dalam proses pembelajaran tersebut tentunya sangat krusial dalam membantu proses kognitif anak PAUD. 

Jenis permainan edukatif  yang dibuat adalah alat permainan  yang melatih kognitif, sosial, motorik dan kreativitas 

siswa. Tema permainan disesuaikan dengan kurikulum sekolah. Metode penyampaian alat permainan edukatif 

adalah melalui guru agar dapat disampaikan dalam satu kelas. Setelah diaplikasikan oleh guru, anak-anak sangat 

antusias serta lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan.  

Kata kunci: Permainan Edukasi, Pendidikan Anak Usia Dini, Alat Peraga 

 

1. PENDAHULUAN 

Analisis situasi 

Dalam beberapa dekade terakhir, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mendapatkan perhatian 

yang lebih dari berbagai pihak, mulai dari para guru, peneliti dan pemerintah. PAUD adalah 

salah satu bentuk pendidikan yang ditujukan untuk anak usia dini dengan tujuan untuk 

memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh. Menurut Undang-

Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 butir 14, 

PAUD adalah upaya pembinaan anak sejak lahir hingga usia enam tahun. Anak-anak perlu 

diberikan pendidikan dasar, baik pendidikan secara jasmani maupun rohani agar kelak mereka 

siap untuk memasuki sekolah dasar. Program PAUD diberikan untuk memenuhi beberapa tujuan. 

Secara umum, PAUD ditujukan untuk: (a) membangun landasan bagi berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, 
percaya diri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab; serta (b) 

mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial 
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peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan 

menyenangkan (Aqib, 2011). Jika tujuan ini terpenuhi, maka PAUD memberikan manfaat yang 

besar bagi peserta didik.  

Kajian-kajian terdahulu secara konsisten menemukan bahwa kualitas program PAUD 

mempengaruhi berbagai aspek kehidupan anak-anak ke depannya, seperti: (a) kemampuan untuk 

mengontrol kognitif (Costello, 2013; Diamond, Barnett, Thomas, & Munro, 2007); (b) 

kemampuan berpikir kritis (Costello, 2013); (c) kesiapan untuk mengikuti jenjang pendidikan 

selanjutnya (McCoy, Zuilkowski, Yoshikawa, & Fink, 2017; UU Nomor 20 Tahun 2003); serta 

(d) perkembangan moral anak tersebut (Johansson, 2011; UU Nomor 20 Tahun 2003). Salah satu 

aktivitas dalam PAUD yang dianggap memberikan manfaat besar bagi perkembangan anak 

adalah kegiatan bermain.   

Bermain merupakan jembatan bagi anak dari belajar secara informal menjadi formal. Bermain 

dapat berkontribusi pada semua domain perkembangan anak. Melalui bermain pun, anak dapat 

menstimulasi indera, melatih otot-otot, mengkoordinasi mata dengan gerakan, meningkatkan 

kemampuan tubuh mereka sendiri, membuat keputusan, dan menyediakan keterampilan-

keterampilan baru (Papalia, Olds & Feldman, 2012). United Nations High Commissioner for 

Human Rights sejak tahun 1989 pun telah menetapkan bermain sebagai hak dari setiap anak 

(Papalia et al., 2012). 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa permainan edukasi merupakan fasilitas yang sangat 

penting untuk memberikan PAUD yang berkualitas (Gilbert, Harte, & Patrick, 2011; McCoy et 

al., 2017). Secara umum, permainan edukatif dapat didefinisikan sebagai pengunaan dari salah 

satu kegiatan yang paling digemari anak-anak yaitu bermain sebagai bagian dari proses belajar 

mengajar yang mampu meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh anak (Wood & Attfield, 

2005). Permainan edukasi dapat menimbulkan kesan di hati sehingga anak-anak tidak mudah 

melupakannya (Sudjana, 2009). Sejalan dengan ingatan anak akan permainan tersebut itu, ia juga 

diingatkan dengan pelajaran yang disampaikan guru. Implementasi permainan edukatif dalam 

proses pembelajaran tersebut tentunya sangat krusial dalam membantu proses kognitif anak 

PAUD.  

Bermain pada anak juga melibatkan kemampuan sosial anak. Menurut Tedjasaputra (2001), 

selain bermain berfungsi penting bagi perkembangan pribadi, juga memiliki fungsi sosial dan 

emosional. Anak dapat merasakan berbagai pengalaman emosi, seperti senang, sedih, bergairah, 

kecewa, bangga, marah, dan lain sebagainya melalui bermain. Selain itu, melalui bermain pula 

anak memahami kaitan antara dirinya dan lingkungan sosialnya, belajar bergaul dan memahami 

tata cara pergaulan. Rogers (dalam Papalia et al., 2012) berargumen bahwa bermain dilakukan 

seorang anak bukan untuk melepaskan dirinya dari kepenatan akibat pembelajaran atau tugas 

yang diberikan kepadanya, namun karena bagi seorang anak bermain itu sendiri merupakan tugas 

baginya. Mainan-mainan edukasi ini menyediakan alat-alat pembantu proses pembelajaran 

dalam bentuk konkret sehingga anak-anak dapat lebih mudah dalam memahami suatu hal. 

Berdasarkan teori praoperasional Jean Piaget (dalam Papalia et al., 2012), anak usia dini 

memerlukan bentuk konkret dalam memahami sesuatu. Semakin kecil anak, ia semakin perlu 

visualisasi/konkret (perlu lebih banyak alat peraga) yang dapat disentuh, dilihat, dirasakan, dan 

didengarnya. Alat peraga tersebut penting mengingat anak-anak usia dini umumnya masih 

berada pada fase kognitif praoperasional yang belum mampu untuk berpikir secara logis dan 

dalam proses belajarnya masih menggunakan cara trial and error atau dengan cara mengenali 

benda-benda yang dapat ditangkap anak sebagai suatu simbol-simbol yang mampu dipelajari 

oleh anak-anak pada tahap perkembangan kognitif tersebut (Papalia et al., 2012).  

Sejalan dengan teori Piaget, teori milik Vygotsky (dalam Crain, 2010) yaitu tools of the mind, 

Vygotsky menjelaskan bahwa alat pendukung dibutuhkan untuk kegiatan mental agar lebih 
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mudah dimengerti. Alat tersebut berfungsi untuk mempermudah anak agar dapat dengan mudah 

memahami sebuah fenomena. Menurut Yasmin (dalam Arti, Mahfud, & Hafidah, 2012), manfaat 

permainan edukasi diantaranya adalah menyampaikan suatu konsep dengan bentuk yang baru, 

mempertahankan konsentrasi, mengajar dengan lebih cepat, mengatasi masalah keterbatasan 

waktu, mengatasi masalah keterbatasan tempat, mengatasi masalah keterbatasan bahasa, 

membangkitkan emosi manusia dan menyampaikan suatu konsep dengan bentuk yang baru. 

Mengingat sedemikian pentingnya alat permainan edukatif dalam menunjang perkembangan 

psikologis anak, maka alat permainan edukatif harus dibuat dengan memenuhi sejumlah 

persyaratan tertentu, yaitu: (a) mengandung nilai pendidikan; (b) aman dan tidak berbahaya bagi 

anak; (c) menarik dilihat dari warna dan bentuknya; (d) sesuai minat dan taraf perkembangan 

anak; (e) sederhana, murah, dan mudah diperoleh; (f) awet, tidak mudah rusak, dan mudah 

pemeliharaannya; (g) ukuran dan bentuk sesuai usia anak; dan (h) berfungsi mengembangkan 

kemampuan anak (Aqib, 2011). Namun, UNICEF (2012) melaporkan bahwa fasilitas PAUD di 

Indonesia masih rendah, dan pentingnya permainan edukasi ini masih kurang dipahami oleh 

guru. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya informasi, biaya maupun sarana prasarana 

untuk membuat mainan edukasi. Oleh sebab itu, melalui pengonseptualisasian serta perwujudan 

dari mainan edukasi tersebut, informasi yang diberikan kegiatan belajar mengajar dapat diterima 

oleh siswa dengan lebih mudah dan efektif.  

 

Permasalahan mitra 

TK XYZ merupakan sekolah PAUD swasta yang sudah berdiri sejak tahun 1977, namun hingga 

saat ini TK XYZ belum memenuhi standar-standar TK yang terbilang layak. Kegiatan belajar 

mengajar untuk para siswa TK, hingga saat ini masih menggunakan cara verbal dan papan tulis. 

Para guru mengakui bahwa hal tersebut mempersulit mereka dalam melakukan kegiatan belajar 

mengajar yang efektif karena butuh waktu yang lama untuk membuat siswa memahami konsep 

yang dijelaskan. Mengingat manfaat serta pentingnya alat permainan edukatif, para guru 

membutuhkan informasi mengenai pentingnya penggunaan alat peraga dalam kelas, serta 

pendampingan dalam pengonseptualisasian dan pembuatan mainan edukasi tersebut. 

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur pelaksanaan program. 

 

Berdasarkan alur pelaksanaan program di Gambar 1, program ini membutuhkan waktu selama 4 

bulan, diawali dengan penentuan sekolah sasaran serta melakukan survei dan observasi 
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mengenai sekolah tersebut. Setelah itu, dilakukan izin pelaksanaan kegiatan. Kemudian, 

dilanjutkan dengan penyusunan rancangan permainan edukatif. Permainan edukatif ini dibuat 

berdasarkan kurikulum dari TK XYZ, yaitu sebagai berikut:  

 

Setelah perancangan selesai, dilanjutkan dengan penerapan permainan edukatif melalui guru. 

Kemudian, tim PKM menyusun laporan akhir. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Tahap Kegiatan PKM 

Kegiatan 

Sesi 1: Team meeting (Ibu Meylisa, Ibu Monika, Lisa, Acong, dan Hengki) mengenai rencana kegiatan PKM  

Meminta jadwal kesediaan pihak sekolah TK XYZ 

Bertemu dengan Kepala Sekolah TK XYZ: Pernyataan Kerja Sama & Modul Pelajaran 

Sesi 2: Merancang permainan sesuai dengan Modul Pelajaran  

▪ Mainan yang akan dibuat 

▪ Membuat daftar barang yang perlu dibeli 

Sesi 3: Pembuatan alat permainan edukatif 

Sesi 4: Pembuatan alat permainan edukatif  

Sesi 5: Pembuatan alat permainan edukatif  

Sesi 6: Penyelesaian alat permainan edukatif 

Sesi 7: Pembuatan instruksi alat permainan edukatif 

Sesi 8: Pemberian informasi dan penyerahan alat permainan edukatif kepada pihak sekolah TK XYZ  

 

Kurikulum TK XYZ memiliki 10 tema yang akan dibahas pada satu tahun pelajaran, yaitu (a) 

diri sendiri, (b) lingkungan, (c) kebutuhan, (d) binatang, (e) tanaman, (f) rekreasi dan kendaraan, 

(g) pekerjaan, (h) air, udara, api dan alat komunikasi, (i) tanah airku, (j) alam semesta.  

Tema 1 (diri sendiri), tim menyiapkan puzzle tubuh agar siswa dapat mengetahui dan mengenali 

bagian-bagian tubuh manusia. Sementara, tema 2 (lingkungan)  dan 3 (kebutuhan) tim satukan 

dalam permainan yang dinamakan “Gelas Keluarga” yang terdiri dari Kakek, Nenek, Ayah, Ibu, 

dan Anak, di mana para siswa akan bekerja sama untuk mengidentifikasi setiap peran dan 

memindahkan “Gelas Keluarga” ke tempat yang ditentukan. Tema 4 (binatang), tim menyiapkan 

puzzle binatang agar mereka dapat mengenali bentuk dan nama binatang. Tema ke 5 (tanaman), 

tim membuat mainan yang dinamakan kotak bercocok tanam terdiri dari: wortel, timun, dan 

jamur, juga membelikan  mainan buah-buahan dari plastik.  

Selanjutnya, pada tema 6 (rekreasi dan kendaraan) serta tema 7 (pekerjaan), tim membuat 

permainan dengan mengabungkan kedua tema tersebut. Permainan tersebut dinamakan Matching 

Card: pekerjaan, mode transportasi, dan nama tempat bekerja (dalam bahasa Indonesia dan 

1. Diri Sendiri 

2. Lingkungan 

3. Kebutuhan 

4. Binatang 

5. Tanaman 

6. Rekreasi  

& kendaraan 

7. Pekerjaan 

8. Air, udara, api, & 

alat komunikasi 

9. Tanah airku 

10.  Alam semesta 
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Inggris). Kemudian, tema 8 (air, udara, api dan alat komunikasi) dan tema 10 (alam semesta) tim  

membuat permainan yang dinamai kotak TV alam yang didalamnya terdapat narasi yang 

menjelaskan manfaat dan bahaya air, udara, dan api. Tema 9 (tanah airku) tim membuat master 

baju adat dan rumah adat dan membelikan puzzle peta indonesia.  

Permainan edukatif yang diserahkan ke TK XYZ sebelumya tim memberikan informasi 

mengenai permainan yang dibuat, mulai dari cara penggunaan serta manfaat dari setiap 

permainan kepada Kepala Sekolah dan guru TK XYZ Pluit. Kegiatan ini berlangsung selama 30 

menit. Setelah memberikan informasi, acara dilanjutkan dengan tanya jawab dengan kepala 

sekolah dan guru TK XYZ Pluit. Kegiatan ditutup dengan foto bersama dan pemberian souvenir 

bagi guru-guru dan sekolah, serta souvenir bagi 25 siswa TK. Souvenir yang diberikan oleh Tim 

PKM juga bertepatan dengan acara kenaikan siswa TK yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 

April 2019, sehingga para siswa mendapatkan souvenir saat acara tersebut. 

Setelah diaplikasikan kepada siswa, Kepala Sekolah XYZ menyatakan bahwa permainan 

edukatif yang diberikan sangat membantu pihak guru untuk menjelaskan kepada siswa mengenai 

materi yang diberikan dengan cara yang menarik. Siswa juga antusias dan sangat senang. Beliau 

juga menyatakan permainan tersebut memudahkan para siswa untuk memahami materi yang 

dijelaskan oleh para guru serta melatih keterampilan siswa. Hal ini karena selama ini siswa 

dijelaskan menggunakan alat peraga yang terbatas, bahkan secara verbal. Secara umum, pihak 

sekolah memberikan respon positif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Tim PKM.  

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Anak usia dini belajar melalui bermain. Dengan banyaknya stimulasi yang diperoleh anak 

melalui bermain, maka kapasitas berpikir dan emosional anak dapat berkembang secara optimal. 

Berdasarkan pernyataan Kepala Sekolah dan guru TK XYZ, dapat disimpulkan bahwa mainan 

edukatif yang diberikan oleh Tim PKM  membantu para guru untuk menjelaskan materi kepada 

siswa TK. Mereka juga menyatakan bahwa siswa sangat antusias dan merasa senang ketika 

bermain. Mainan edukatif tersebut dapat meningkatkan minat belajar para siswa dikarenakan alat 

permainan tersebut membuat materi yang diberikan lebih menarik.  

Saran yang dapat penulis berikan adalah untuk TK XYZ, diharapkan alat permainan edukatif 

yang telah diberikan, dapat dimanfaatkan secara optimal penggunaannya. Selain itu, diharapkan 

guru dapat mengajak anak-anak untuk belajar menjaga dan merawat alat permainan yang ada di 

TK XYZ. Di sisi lain, masih banyak PAUD yang belum memiliki sumber daya untuk 

menjelaskan materi dengan alat peraga yang edukatif. Tim PKM diharapkan dapat menjangkau 

lebih banyak sekolah yang membutuhkan bantuan semacam ini, agar kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat ini dapat semakin dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. 
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ABSTRAK 

PT Subaru Jaya Sukses merupakan perusahaan keluarga jenis manufaktur yang bergerak di bidang produksi kursi 

kantor. Seiring dengan meningkatnya penjualan, perusahaan ingin menyusun anggaran perusahaan dan perencanaan 

dengan baik. Sampai dengan saat ini, perusahaan belum menerapkan penyusunan anggaran dengan tepat sehingga 

atas dasar ini pemilik perusahaan mengharapkan pemberian pelatihan kepada manajer dan staf perusahaan untuk 

mengetahui proses penyusunan anggaran perusahaan yang baik dan benar. Kegiatan ini dilakukan dalam 6 (enam) 

tahapan. Tahap awal dilakukan dengan mengunjungi lokasi mitra untuk melakukan wawancara lebih mendalam 

dengan pihak perusahaan. Tahap kedua dan ketiga melakukan pelatihan untuk penyusunan Revenue Budget dan 

Operating Budget. Tahap keempat dan kelima melakukan pelatihan untuk penyusunan anggaran laba dan rugi, 

anggaran neraca, anggaran arus kas perusahaan dan anggaran perusahaan secara komprehensif. Tahap akhir adalah 

tahap evaluasi dimana para staf dapat mengikuti anggaran yang telah disusun sehingga mencapai tujuan perusahaan. 

Pelatihan penyusunan anggaran perusahaan manufaktur PT Subaru Jaya Sukses diharapkan dapat membantu pihak 

manajemen perusahaan dalam memperbaiki dan meningkatkan manajemen perencanaan perusahaan melalui proses 

penyusunan anggaran sehingga perusahaan dapat terhindar dari pemborosan biaya-biaya yang tidak diperlukan. 

Luaran akhir kegiatan ini adalah: (1) Modul penyusunan anggaran perusahaan manufaktur, (2) Terselenggaranya 

pelatihan penyusunan anggaran perusahaan manufaktur bagi manajer dan staf perusahaan. Pada akhir kegiatan ini, 

para manajer dan staf diberikan kuesioner untuk mengetahui tingkat kepuasan mereka atas kegiatan ini. Berdasarkan 

hasil kuesioner, diperoleh jawaban bahwa para manajer dan staf puas atas pelatihan yang diberikan. Peserta dapat 

memahami materi yang disampaikan serta dapat menerapkan materi pelatihan untuk penyusunan anggaran 

perusahaan manufaktur.  

Kata kunci: Pelatihan Penyusunan Anggaran, Perusahaan Manufaktur, PT Subaru Jaya Sukses 

 

1. PENDAHULUAN 

Manajemen diartikan sebagai proses mendefinisikan tujuan perusahaan dan menerapkan 

kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut dengan sumber daya manusia, bahan baku, dan 

modal secara efisien. Proses dari manajemen itu sendiri yaitu suatu kumpulan kegiatan yang 

saling berhubungan yang dilakukan oleh manajemen suatu organisasi untuk menjalankan fungsi-

fungsi manajemen (Welsch, et. al., 2000). 

Robbins dan Coulter (2007) menyatakan bahwa fungsi manajemen terbagi menjadi empat fungsi 

dasar, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Perencanaan 

berarti suatu proses mengembangkan tujuan perusahaan dan memilih kegiatan-kegiatan yang 

akan dilakukan di masa mendatang untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dilakukan 

terus-menerus karena dengan berlalunya waktu, perusahaan perlu melakukan perencanaan 

kembali dan membuat rencana-rencana baru. Lagipula, proses umpan balik yang berjalan sering 
memerlukan rencana baru, seperti memperbaiki kinerja yang kurang, menghadapi kejadian yang 

tidak diinginkan dan yang tidak diantisipasikan sebelumnya, serta untuk mengambil kesempatan 
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dari perkembangan-perkembangan baru yang terjadi. Oleh sebab itu, perencanaan yang baik 

merupakan faktor utama keberhasilan perusahaan. 

Anggaran perusahaan menurut Kana (2000) adalah rencana tentang kegiatan perusahaan, dimana 

rencana tersebut mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling 

mempengaruhi satu sama lain. Sementara definisi lain dari anggaran perusahaan yang sering 

dipergunakan adalah definisi yang menyatakan bahwa anggaran perusahaan merupakan suatu 

pendekatan formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen dalam 

perencanaan, koordinasi, dan pengendalian (Adisaputro dan Asri, 1992). Berdasarkan definisi 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) anggaran perusahaan harus bersifat formal, dimana 

anggaran perusahaan harus disusun dengan sengaja dan sungguh-sungguh secara tertulis, (2) 

anggaran perusahaan bersifat sistematis, dalam arti bahwa penyusunannya itu secara berurutan 

dan atas dasar suatu logika, (3) anggaran perusahaan merupakan suatu hasil pengambilan 

keputusan atas dasar beberapa asumsi tertentu, (4) pengambilan keputusan oleh manajer tersebut 

merupakan pelaksanaan fungsi manajer dari segi perencanaan, koordinasi, dan pengendalian. 

Penyusunan anggaran tidak bergantung pada jenis perusahaan. Setiap jenis perusahaan dapat 

membuat suatu anggaran. Salah satu jenis perusahaan yaitu perusahaan manufaktur. Perusahaan 

manufaktur atau yang biasa disebut pabrik merupakan perusahaan yang memproduksi bahan 

baku mentah menjadi barang/produk setengah jadi ataupun menjadi barang/produk jadi untuk 

kemudian dijual kepada konsumen. Jadi, barang yang diproses dari bahan baku mentah menjadi 

barang jadi dapat dikatakan sebagai barang/produk persediaan pada perusahaan manufaktur 

tersebut.  

Proses penyusunan anggaran untuk perusahaan manufaktur dimulai dari menyusun anggaran 

penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja 

langsung, anggaran biaya overhead, anggaran persediaan akhir, anggaran harga pokok penjualan, 

anggaran beban operasional, anggaran kas, hingga anggaran laporan keuangan. Dari uraian di 

atas, dapat disimpulkan bahwa penyusunan anggaran bagi perusahaan manufaktur penting 

dilakukan.  

 

Permasalahan Mitra 

PT Subaru Jaya Sukses merupakan perusahaan keluarga yang bergerak di bidang produksi kursi 

kantor dan berdiri sejak tahun 1986. Walaupun perusahaan sudah berdiri sejak tahun 1986, 

penyusunan anggaran perusahaan masih dilakukan secara parsial, artinya anggaran tersebut 

hanya tersusun dari bagian anggaran tertentu saja. Perusahaan belum melakukan penyusunan 

secara komprehensif. Penyusunan anggaran secara komprehensif memiliki makna bahwa 

anggaran tersebut tersusun dari rangkaian anggaran yang lengkap mulai dari perencanaan 

penjualan, anggaran penjualan, anggara produksi, anggaran biaya produksi hingga laporan 

keuangan. 

Disamping itu, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pemilik perusahaan, perusahaan 

belum melakukan peramalan terhadap penjualan perusahaan berdasarkan data-data penjualan 

periode sebelumnya. Begitu pula dengan pengeluaran-pengeluaran dari upah tenaga kerja hingga 

BOP juga tidak dianggarkan. Hal ini menyebabkan terjadinya pemborosan dalam keuangan 

perusahaan. Penyusunan anggaran yang selama ini telah dibuat hanya sebatas perkiraan 

pengeluaran bahan baku utama saja. Dari permasalahan yang disampaikan di atas, tim PKM 

tertarik memberikan pelatihan untuk memperbaiki dan meningkatkan manajemen perencanaan 

perusahaan melalui proses penyusunan anggaran.  
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2. METODE PELAKSANAAN PKM 

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh mitra, maka tim PKM menawarkan solusi 

berupa pelatihan penyusunan anggaran perusahaan secara parsial dan komprehensif. Pelatihan ini 

ditujukan untuk membantu perusahaan dalam menekan pemborosan biaya-biaya yang tidak 

diperlukan. Adapun metode pelaksanaan pelatihan akan melalui beberapa tahapan sebagai 

berikut: 

1. Tahap I mengunjungi lokasi mitra untuk melakukan wawancara lebih mendalam dengan 

pihak perusahaan terkait dengan kegiatan PKM ini. 

2. Tahap II memberikan pelatihan dalam menyusun Revenue Budget. Dari memprediksikan 

penerimaan penjualan perusahaan serta menyusun anggaran penjualan perusahaan. 

3. Tahap III memberikan pelatihan dalam menyusun Operating Budget. Dari menyusun secara 

parsial anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja serta anggaran biaya 

overhead pabrik. 

4. Tahap IV memberikan pelatihan dalam menyusun anggaran laba dan rugi, anggaran neraca 

dan anggaran arus kas perusahaan. 

5. Tahap V memberikan pelatihan dalam menyusun anggaran perusahaan secara komprehensif 

dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel.  

6. Tahap akhir merupakan tahap evaluasi dimana para staf dapat mengikuti anggaran yang telah 

disusun sehingga mencapai tujuan perusahaan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan PKM ini berupa pelatihan penyusunan anggaran perusahaan manufaktur. Dengan 

demikian hasil dari kegiatan pelatihan penyusunan anggaran perusahaan manufaktur ditujukan 

untuk membantu PT Subaru Jaya Sukses dalam menekan pemborosan biaya-biaya yang tidak 

diperlukan serta para manajer dan staf dapat menyusun anggaran dengan tepat. Luaran yang 

dicapai dalam kegiatan pelatihan penyusunan anggaran perusahaan manufaktur berupa:  

1. Modul penyusunan anggaran perusahaan manufaktur; 

2. Terselenggaranya pelatihan penyusunan anggaran perusahaan manufaktur bagi manajer dan 

staf perusahaan. 

 

Pelatihan dimulai dengan penjelasan mengenai pentingnya penyusunan anggaran perusahaan dan 

dampak yang akan timbul pada perusahaan jika tidak menyusun anggaran. Pelatihan dilanjutkan 

dengan menyusun Revenue Budget dan penjelasan kenapa penyusunan anggaran harus dimulai 

dari Revenue Budget. Setelah itu, pelatihan dilanjutkan hingga menyusun anggaran perusahaan 

secara komprehensif yang dibagi menjadi empat sesi. Semua penyusunan anggaran dilakukan 

dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Untuk sesi terakhir yaitu sesi kelima berupa 

evaluasi kepada para staf dan manajer perusahaan guna memastikan materi yang disampaikan 

dapat dipahami dengan baik. 

Dari hasil pelatihan ini, peserta dapat memahami materi yang disampaikan serta dapat 

menerapkan materi pelatihan untuk penyusunan anggaran perusahaan manufaktur. Dalam 

pelatihan ini peserta juga diberikan kesempatan untuk bertanya bila ada hal-hal yang kurang 

dimengerti. Berikut adalah foto saat pelaksanaan pelatihan. 
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4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pelatihan ini. Pertama, pelatihan ini 

membantu PT Subaru Jaya Sukses dalam menekan pemborosan biaya-biaya yang tidak 

diperlukan. Kedua, terselenggaranya pelatihan penyusunan anggaran perusahaan manufaktur 

sehingga para manajer dan staf perusahaan dapat menyusun anggaran dengan tepat. Ketiga, para 

manajer dan staf puas atas pelatihan yang diberikan. Peserta dapat memahami materi yang 

disampaikan serta dapat menerapkan materi pelatihan untuk penyusunan anggaran perusahaan 

manufaktur.  

Saran untuk pelatihan ini yaitu para manajer dan staf mengharapkan pelatihan tidak hanya 

dilakukan untuk penyusunan anggaran perusahaan saja. Akan tetapi, mereka menghendaki 

adanya pelatihan untuk mengevaluasi Performance Report. Di samping itu, para manajer dan 

staf mengharapkan pelatihan ini dapat dilakukan secara rutin. 

 

Ucapan Terima Kasih 

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga 

terlaksananya kegiatan pelatihan yang kami lakukan, yaitu: 

a. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara yang 

telah memberikan dukungan dana untuk pelaksanaan kegiatan ini. 

b. PT Subaru Jaya Sukses. 
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ABSTRAK 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini (PKM)  adalah salah satu perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, 

yaitu memberikan manfaat kepada masyarakat dalam hal ini kepada para wajib pajak yang domisili di Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Kebon Jeruk 1 dan 2.  Kegiatan ini antara lain berupa tanya jawab,  diskusi, membantu 

menghitung dan menentukan jumlah setoran pajak penghasilan  yang harus dipenuhi para wajib pajak beserta 

pengisian dan pelaporan SPT tahunannya. Sedangkan bagi Universitas Tarumanagara-khususnya Fakultas Ekonomi 

merupakan peran serta mendukung Pemerintah khususnya dalam inklusi kesadaran perpajakan yang sedang di 

giatkan dan diprogramkan pihak Direktorat Jenderal Pajak sekaligus untuk lebih membina hubungan dengan 

masyarakat sekitar. Kegiatan ini diawali dengan pertemuan untuk menggali kebutuhan pihak mitra, dalam hal ini 

Direktorat Jenderal Pajak/KPP.  Setelah mendapat sambutan baik dari civitas academica  maka kami membuat 

proposal kegiatan kepada pihak DPPM Untar. Selanjutnya setelah persetujuan pelaksanaan, kami  menyusun materi 

softskill bagi para Relawan Pajak  yaitu para mahasiswa FE Untar yang mengajukan diri dan dilatih sebagai 

Relawan dan mengkoordinasi waktu pelaksanaan kegiatan ini.Sebagai tahap terakhir, kami akan membuat laporan 

pelaksanaan tugas Pengabdian Kepada Masyarakat  (PKM) ini dan diserahkan sebagai pertanggung jawaban kami 

kepada pihak DPPM Untar. 

Kata Kunci : Wajib Pajak  Orang Pribadi, SPT Tahunan, DJP dan KPP, Relawan Pajak 

                     

1. PENDAHULUAN 

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas 

negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal 

balik yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum 

“.Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

Menurut Undang Undang No.36 tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang 

diberikan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun 

pajak dengan subyek pajak penghasilan adalah sebagai berikut :  

1. Subyek pajak pribadi adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 

yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 

(dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan 

mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.  

2. Subyek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan 

belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.  

3. Subyek pajak badan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit 

tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:  
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a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN).  

c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah 

Daerah, dan  

d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.  
4. Bentuk usaha tetap adalah  bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat 

tinggal di Indonesia atau berada di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua 

belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan 

kegiatan diIndonesia. 

 

Wajib Pajak  

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Wajib pajak adalah orang pribadi atau 

badan yang memiliki hak dan kewajiban yang terdiri dari pembayar pajak, pemungut pajak, 

pemotong pajak yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Sebagai wajib pajak 

diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang ada salah satunya adalah dengan mendaftarkan 

dirinya untuk mendapatkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  Wajib pajak dibagi 

menjadi dua bagian yaitu wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.  Menurut Rahman 

(2010) wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas 

pendapatan tidak kena pajak. Wajib pajak terdiri dari 2 bagian antara lain:  

1. Wajib Pajak Orang Pribadi 

Dalam Rahman (2010) wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang 

memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak.   

2. Wajib Pajak Badan  

Setiap perusahaan yang dibangun di Indonesia yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) serta dengan kepemilikan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan 

dalam ketentuan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia.  

 

Fungsi Pajak  

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang didapat dari rakyat sebagai wajib pajak. 

Terdapat dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016) yaitu sebagai berikut:  

1. Fungsi Anggaran  (Budgeter) 

Pajak berfungi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

  

2.  Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Contohnya seperti dikenakannya pajak yang 

lebih tinggi terhadap minuman beralkohol, demikian juga terhadap barang mewah. 

Pada setiap tahun terutama pada masa masa pelaporan pajak orang pribadi yang berakhir di 

tanggal 31 Maret tahun berikutnya, tingkat kesibukan dan kepadatan kerja petugas Kantor 

Pelayanan Pajak sangat tinggi. Disatu pihak ada kesadaran dari para wajib pajak untuk 

memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu melapor SPT, dipihak lain masih banyak yang 

menunggu sampai ke waku yang hampir berakhir. Akibatnya petugas KPP kewalahan, wajib 

pajak juga tidak sabar dan kecewa. Menyadari berbagai kendala diatas, Kementerian Keuangan, 

khususnya DJP dan KPP telah berbenah diri antara lain dengan bantuan teknologi (e-filling dan 

lain lain) dan mengedukasi masyarakat melalui program Inklusi Kesadaran Pajak, yang salah 



Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 (Senapenmas) 2019 

Mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi Melalui Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian 

Jakarta, 30 Agustus 2019 

204 

 

satu programnya adalah merekrut mahasiswa melalui perguruan tinggi terpilih untuk menjadi 

Relawan Pajak. Pada masa masa pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi inilah para Relawan 

Pajak akan berperan membantu petugas KPP melayani para wajib pajak. 

Kebutuhan tersebut ditanggapi oleh beberapa dosen tetap FE Untar yang memiliki keahlian 

dibidangnya dan sudah mendapatkan sertifikasi dosen untuk melakukan Pengabdian Kepada 

Masyarakat (PKM) serta dukungan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat. Harapan kami, 

kegiatan PKM ini dapat ikut memberikan kontribusi positif bagi masyarakat  dan Dirjen Pajak 

dalam hal turut membangun inklusi kesadaran Perpajakan para Wajib Pajak. 

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM 

RuangLingkup 

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Para Relawan Pajak yaitu 35 (tigapuluh lima) orang mahasiswa 

FE Untar yang telah dilatih dan disupervisi  oleh beberapa dosen juga dibekali pemahaman 

lingkungan kerja di Kantor Pelayanan Pajak terkait. Para Relawan Pajak bertugas melayani para 

wajib pajak dengan didampingi para staf Kantor Pelayanan Pajak. 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam  2 (dua) minggu yaitu sebanyak 10 hari kerja, di Kantor 

Pelayan Pajak Kebon Jeruk 1 dan Kebon Jeruk 2. Para Relawan Pajak melayani Wajib Pajak 

yang datang untuk berkonsultasi dan atau meminta bantuan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak 

Pribadi (Tahunan) secara online. 

 

Waktu dan Lokasi Kegiatan 

Adapun waktu dan lokasi Kegiatan PKM dapat dilihat pada tabel 1.sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Waktu dan Lokasi Kegiatan 

Tahap Kegiatan WaktuPelaksanaan LokasiKegiatan 

Persiapan 1.    Analisis Kebutuhan pelatihan lanjutan 

2.    Penyusunan Proposal PKM 

3.    Penyusunan Modul Pelatihan 

4.    Perencanaan Alur Kegiatan  PKM 

     

Jan   2019 

Feb  2019 

Februari 2019 

Feb-Maret  2019 

 

FE UNTAR 

Pelaksanaan Sebagai Relawan Pajak di KPP Maret  2019    Kebon Jeruk 1 

dan 2 

Penyelesaian Penulisan Laporan Pertanggung jawaban Juli 2019 FE UNTAR 

 

Tahapan Kegiatan PKM 

Adapun tahapan-tahapan kegiatan PKM sebagai berikut : (1) Tahap Persiapan, dalam tahap ini 

kegiatan yang dilakukan adalah berkonsultasi dengan Kantor Pelayanan Pajak terkait area 

penugasan para Relawan Pajak. Kemudian berdiskusi /menganalisa kebutuhan para Relawan 

pajak untuk menjalankan tugasnya, menelaah pustaka yang berkaitan dengan kegiatan PKM, 

membuat dan memperbaiki proposal kegiatan, dan menyusun materi penyuluhan  (2) Tahap 

Pelaksanaan, dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah mengadakan rapat sebelum 

pelaksanaan kegiatan, mempersiapkan detail materi  dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

susunan/jadwal kegiatan dari KPP. (3) Tahap Evaluasi, dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan 

adalah mengadakan rapat evaluasi untuk mengevaluasi perbaikan-perbaikan yang diperlukan 

untuk kegiatan PKM selanjutnya, membuat laporan kemajuan untuk  mengikuti monev dan 
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menyusun laporan akhir, serta  mempublikasikan laporan dalam seminar pengabdian kepada 

masyarakat (dalam acara Senapenmas). 

 

3.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan Kegiatan PKM 

Kegiatan dimulai pada pukul 07.00 yaitu berangkat menuju tempat PKM, baik secara bersama 

maupun masing masing pribadi menuju KPP yang telah ditetapkan sebagai tempat 

bertugas.dengan agenda acara melayani para wajib pajak orang pribadi yang datang ke kantor 

pajak tempat bertugas. 

Pembukaan diawali dengan briefing dari pihak pegawai kantor pajak  Setelah itu dilakukan 

pemeriksaan perangkat kerja (desktop dan gadget) untuk membantu pelaksanaan tugas, dan 

photo bersama saat akhir masa tugas. 

 

Target  Kegiatan PKM 

Membantu Kantor Pelayanan Pajak Kebon Jeruk 1 dan 2 untuk melayani para wajib pajak 

orang pribadi yang datang untuk melaksanakan kewajiban pelaporan pajak tahunannya (SPT 

tahunan). Juga sebagai peran serta kampus dalam membantu Pemerintah khususnya Direktorat 

Jenderal Pajak untuk program Inklusi Kesadaran Pajak. 

 

Luaran yang dicapai  

Luaran dari kegiatan ini berupa modul  dan  Luaran lainnya yang tercapai adalah tersusunnya 

artikel Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang siap untuk dipublikasikan. 

Berikut adalah foto-foto kegiatan selama melakukan pelatihan : 
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4. KESIMPULAN 

Kesimpulan  

Perekrutan dan  Pelatihan calon Relawan Pajak sudah berjalan dengan cukup baik disemster 

ganjil 2018/2019 dimana animo dan antusiasme mahasiswa untuk turut berpartisipasi cukup 

memadai . Selanjutnya pada semester genap 2018/2019 ini para Relawan Pajak dengan 

bimbingan para dosen yang terkait melaksanakan kerja lapangan di kantor Pelayanan Pajak yang 

ditunjuk/ditempatkan oleh mitra PKM kami yaitu Direktorat Jenderal Pajak.  

Para Relawan Pajak sangat antusias melaksanakan tugasnya dibawah bimbingan langsung para 

staff KPP dan melayani para wajib pajak dengan sukacita, walaupun mereka terpaksa 

meninggalkan jadual kuliah selama 2 minggu dibulan Maret 2019 ini. Dalam pantauan kami, 

kerjasama yang terjalin antara KPP, para Relawan Pajak dan Wajib Pajak cukup baik dalam arti 

kehadiran Relawan Pajak cukup membantu mempersingkat waktu pelayanan. Para Mahasiswa 

juga mendapat pengalaman nyata dalam dunia wajib pajak orang pribadi. 

 

Saran 

Sebagai suatu keterlibatan nyata dan dukungan kepada Pemerintah khususnya Direktorat 

Jenderal Pajak, maka kegiatan mendukung inklusi perpajakan khususnya dalam peran menjadi 

relawan pajak dan melayani wajib pajak secara langsung selanjutnya dapat diusulkan dan 

ditingkatkan. 

 

Ucapan Terima Kasih 

Terima Kasih kami ucapkan kepada pimpinan Universitas Tarumanagara khususnya Direktur 

DPPM dan Staf serta pimpinan Fakultas Ekonomi beserta staf dan Mitra PKM kami Yayasan 

Diannanda-Sekolah Katolik SMA St Kristoforus I Grogol serta Rekan Dosen dan  para 

mahasiswa yang membantu terlaksananya PKM ini. 
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ABSTRAK 

Anak usia sekolah merupakan usia yang rawan terhadap berbagai penyakit, terutama yang berhubungan dengan 

perut, seperti diare, tipus, kecacingan. Cuci tangan merupakan tindakan mendasar dalam perilaku hidup bersih dan 

sehat. Perilaku cuci tangan tidak akan serta merta terbentuk pada anak, tanpa ada pembiasaan sejak dini. Penekanan 

pentingnya cuci tangan pada anak  usia 3-5 tahun  perlu dilakukan secara terus menerus sehingga akan terbentuk 

kebiasaan cuci tangan tanpa harus  diingatkan lagi. Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa penyuluhan kesehatan 

secara kelompok dan perorangan serta, workshop (pelatihan) tentang cuci tangan dengan cara mendemostrasikan 6 

langkah cuci tangan yang disarankan oleh World Health Organization (WHO). Total sebanyak 64 siswa/i yang ikut 

pada kegiatan bakti kesehatan ini. Kegiatan bakti kesehatan dibagi menjadi 2 kali pelaksanaan yaitu pada tanggal 15 

Januari 2019 untuk kelas K1 dan tanggal 18 Januari 2019 untuk kelas K2. Seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan 

ini dengan baik dan antusias. Seluruh peserta juga dapat melakukan praktik cuci tangan dengan baik dan benar. 

Melalui kegiatan ini, maka dapat disimpulkan bahwa Upaya  untuk  penerapan prilaku kebersihan tangan di 

kalangan sekolah taman kanak  Atisa Dipamkara Karawaci dengan cara mengajarkan anak  serta demonstrasi 

tentang  teknik cuci tangan yang baik serta anak didik melakukan sendiri kegiatan cuci tangan dengan benar. 

Kata Kunci : cuci tangan, sekolah taman kanak, kebersihan tangan. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang 

menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pembangunan kesehatan 

yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan tingkat 

kesehatan penduduk yang meningkat. Upaya promotif dan preventif dalam meningkatkan derajat 

kesehatan bangsa dan masyarakat dapat dilakukan dengan penerapan perilaku hidup bersih dan 

sehat. 

Salah satu bentuk perilaku hidup sehat adalah kebiasaan mencuci tangan dengan sabun, termasuk 

salah satu dari tiga pilar pembangunan bidang kesehatan. Tiga pilar pembangunan bidang 

kesehatan yakni perilaku hidup sehat, penciptaan lingkungan yang sehat serta penyediaan 

layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Perilaku hidup 

sehat yang sederhana seperti mencuci tangan dengan sabun salah satu cara untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang pemeliharaan kesehatan pribadi dan pentingnya berperilaku hidup 

bersih dan sehat WHO menyatakan cuci tangan dengan sabun dapat mengurangi angka kejadian 

diare sebesar 47%. Fewtrell dkk. (2005) juga menemukan bahwa cuci tangan pakai sabun dapat 

mengurangi angka penderita diare hingga 50% dan diare hingga 30%.  

mailto:novendy@fk.untar.ac.id
mailto:novendy@fk.untar.ac.id
mailto:riab@fk.untar.ac.id
mailto:riab@fk.untar.ac.id
mailto:yoanitaw@fk.untar.ac.id
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Hasil Riskesdas pada tahun 2007 menyatakan perilaku cuci tangan masyarakat Indonesia masih 

rendah. Demikian pula pada anak usia 3-5 tahun sekitar 17% yang melakukan cuci tangan 

dengan sabun dengan benar. Sedangkan hasil Riskesdas tahun 2010 menunjukkan bahwa, secara 

nasional yang telah memenuhi standar kriteria PHBS baik sebesar 38,7 % 

Program PHBS merupakan program nasional, yang dibuat untuk seluruh wilayah di Indonesia, 

program yang terdapat dalam program PHBS tidak membuat perbedaan indikator penilaian 

untuk wilayah atau kawasan tertentu, seperti wilayah pantai, wilayah desa atau wilayah kota. 

Dengan demikian dalam pelaksanaan program PHBS di seluruh kawasan Indonesia juga 

menggunakan 10 indikator PHBS yang harus dipraktikan di rumah tangga karena dianggap 

mewakili atau dapat mencerminkan keseluruhan perilaku hidup bersih dan sehat.  

Cuci tangan sering dianggap hal yang sepele di masyarakat, kegiatan  cuci tangan bisa memberi 

kontribusi pada peningkatan status kesehatan masyarakat. Berdasarkan fenomena yang ada 

terlihat bahwa anak – anak usia sekolah mempunyai kebiasaan kurang memperhatikan perlunya 

cuci tangan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika di lingkungan sekolah. Mereka 

biasanya langsung makan makanan yang mereka beli di sekitar sekolah tanpa cuci tangan 

terlebih dahulu, padahal sebelumnya mereka bermain-main. Perilaku tersebut tentunya 

berpengaruh dan dapat memberikan kontribusi dalam terjadinya penyakit diare.  

Cuci tangan merupakan teknik dasar yang paling penting dalam pencegahan dan pengontrolan 

penularan infeksi. Luby, et al (2009), mengatakan bahwa cuci tangan dengan sabun secara 

konsisten dapat mengurangi diare dan penyakit pernafasan. Cuci tangan pakai sabun (CTPS) 

dapat mengurangi diare sebanyak 31 % dan menurunkan penyakit infeksi saluran nafas atas 

(ISPA) sebanyak 21 %.  

Pemerintah  mulai  mencanangkan Gerakan Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan 

cuci tangan dengan sabun. Gerakan ini dilakukan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah 

untuk pengendalian risiko penyakit seperti penyakit diare, penyakit kecacingan, dan tifoid yang 

sebenarnya dapat dicegah dengan kebiasaan buang air besar di jamban, penyediaan air minum 

dan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun setelah buang air besar dan sebelum menjamah 

makanan. Gerakan serupa pernah dilakukan di Bangladesh bekerjasama dengan UNICEF, 

gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kebiasaan cuci tangan pada masyarakat, terutama 

sebelum menyiapkan makanan, sebelum makan, sebelum memberi makan pada anak, setelah 

buang air besar dan setelah membersihkan anus anak (Luby, et al, 2009). 

Anak usia sekolah merupakan usia yang rawan terhadap berbagai penyakit, terutama yang 

berhubungan dengan perut, seperti diare, tipus, kecacingan, dan lain-lain. Kebiasaan anak-anak 

mengkonsumsi jajanan secara bebas, ditambah anak-anak tidak melakukan cuci tangan sebelum 

makan menyebabkan berbagai kuman penyebab penyakit mudah masuk ke dalam tubuh, karena 

tangan adalah bagian tubuh kita yang paling banyak tercemar kotoran dan bibit penyakit. 

Kebiasaan anak usia sekolah yang tidak melakukan cuci tangan sebelum makan dapat 

menyebabkan anak usia sekolah mudah terserang berbagai penyakit, terutama yang berhubungan 

dengan perut, seperti diare, tipus, dan lain-lain 

Cuci tangan merupakan tindakan mendasar dalam perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku cuci 

tangan tidak akan serta merta terbentuk pada anak, tanpa ada pembiasaan sejak dini. Penekanan 

pentingnya cuci tangan pada anak  usia 3-5 tahun  perlu dilakukan secara terus menerus sehingga 

akan terbentuk kebiasaan cuci tangan tanpa harus  diingatkan lagi 

Metode pelatihan dengan demonstrasi langsung  dipandang efektif karena memanfaatkan  fungsi 

panca indera  dengan cara sistem pelatihan langsung dengan demonstrasi maka setiap panca 

indera kita menyalurkan informasi dengan tingkat yang berbeda kepada memori otak. Mata akan 
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menyalurkan 75% sampai 87% informasi yang diperoleh ke memori otak, telinga menyalurkan 

13% informasi yang diperoleh ke memori otak, sehingga penggabungan informasi dari  panca 

indera melalui penggunaan metode demonstrasi  akan mampu meningkatkan penyampaian 

informasi memori otak sampai 25% sehingga meningkatkan penyimpanan informasi ke daya 

ingat otak (Maulana 2009).  

Pendidikan kesehatan khususnya pada anak  TK, SD  dengan metode demonstrasi (pedagogic) 

merupakan metode terbaik dan metode paling efektif dalam pendidikan perilaku cuci tangan 

karena anak langsung mempraktekkan demonstrasi yang diberikan. Metode demonstrasi 

merupakan metode aktif yang mengaktifkan seluruh unsur pancaindera sehingga mampu 

disimpan oleh memori otak sebanyak 75-85% sehingga cocok untuk dipraktekkan sebagai 

metode pelatihan untuk kegiatan kebersihan cuci tangan dikalangan anak usia 3-5 tahun 

(Cochran-Smithn dan Zeichner,2010) 

 

2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT 

Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa penyuluhan kesehatan secara kelompok dan perorangan 

serta, workshop (pelatihan) tentang cuci tangan dengan cara mendemostrasikan 6 langkah cuci 

tangan yang disarankan oleh World Health Organization (WHO).  

Kegiatan ini mengajarkan anak tentang cara cuci tangan.  Anak didik diterangkan pentingnya 

cuci tangan, kapan dilakukan cuci tangan serta diputarkan film cara cuci tangan. Kegiatan 

dilanjutkan dengan melakukan sendiri gerakan cuci tangan secara benar. Hal ini dapat dibiasakan 

pada anak-anak usia TK dengan cara terus menerus atau berulang-ulang. Kebiasaan  hidup sehat 

yang seharusnya ditanamkan sejak dini mengingat anak-anak umumnya lebih rawan mengalami 

gangguan kesehatan di bandingkan dengan orang dewasa. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bentuk kegiatan yang akan dilakukan berupa penyuluhan kesehatan secara kelompok dan 

perorangan. Kegiatan ini mengajarkan anak tentang cara cuci tangan. Anak didik diterangkan 

pentingnya cuci tangan, kapan dilakukan cuci tangan serta diputarkan film cara cuci tangan 

Kegiatan dilanjutkan anak didik melakukan sendiri gerakan cuci tangan secara benar. 

 

 

Gambar 1. Cara Cuci Tangan yang benar menurut WHO (WHO, 2019) 

 

Total sebanyak 64 siswa/i yang ikut pada kegiatan bakti kesehatan ini. Kegiatan bakti kesehatan 

dibagi menjadi 2 kali pelaksanaan yaitu pada tanggal 15 Januari 2019 untuk kelas K1 dan 



Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 (Senapenmas) 2019 

Mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi Melalui Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian 

Jakarta, 30 Agustus 2019 

212 

 

tanggal 18 Januari 2019 untuk kelas K2. Hal ini dilakukan karena pengalaman bakti kesehatan 

yang sebelumnya juga dilakukan pada salah satu sekolah TK yang menggabungkan K1 dan K2 

ternyata hasilnya kurang maksimal. Sehingga pada kegiatan bakti kesehatan kali ini, tim 

mencoba membagi menjadi dua kelas.   

Bakti kesehatan pada kelas K1 dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2019, diikuti oleh 30 orang 

siswa/i. Acara diawali dengan doa dan pembukaan oleh salah satu guru wali kelasnya. Kemudian 

acara dilanjutkan dengan penyuluhan mengenai pengenalan kuman terlebih dahulu oleh tim 

PKM dr. Susy, kemudian dilanjutkan penyuluhan mengenai cuci tangan cuci tangan oleh dr. 

Novendy. 

 

 
Gambar 2. Penyuluhan Cuci Tangan di kelas K1 

 

 
Gambar 3. Penyuluhan Cuci Tangan di kelas K1 

 

Sepanjang acara penyuluhan, untuk membangkitkan semangat peserta, penyuluhnya melakukan 

tanya jawab. Ternyata peserta sangat antusias dalam mengangkat tangan dan maju ke depan 

untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Bagi peserta yang berani maju akan diberikan 

hadiah.  
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Gambar 4. Siswa K1 menjawab pertanyaan dari penyuluh 

 

Setelah penyuluhan mengenai cuci tangan, tim memutarkan video cuci tangan yang diambil dari 

PDUI cabang Jawa Barat. Peserta diajarkan tahap cuci tangan sambal bernyanyi. Peserta sangat 

antusias dan meminta lagu tersebut untuk diputarkan beberapa kali. Pada kegiatan ini tim dibantu 

oleh dr. Yoanita, dr. Enny, dr. Ria, dr. Chong Jen, dr. Clement, dan 6 orang mahasiswa (Erwin, 

Trymega, Truelly, Benita, Ghiselly dan Andi). 

 

 
Gambar 5. Para Siswa/i K1 sedang menonton video dan memperagakan cuci tangan 

 

Peserta kemudian diarahkan ke ruangan yang sebenarnya digunakan untu gosok gigi untuk 

mempraktikan cuci tangan. Ruangan tersebut terdapat banyak keran air sehingga peserta dapat 

mempraktikan satu persatu. Pada kelas K1 tidak disiapakn games karena takut alokasi waktu 

yang tidak cukup, namun diluar perkiraan ternyata masih terdapat banyak sisa waktu. Pada 

kegiatan ini tim dibantu oleh dr. Yoanita, dr. Enny, dr. Ria, dr. Chong Jen, dr. Clement, dan 6 

orang mahasiswa (Erwin, Trymega, Truelly, Benita, Ghiselly dan Andi) dengan melihat proses 

cuci tangan peserta satu per satu. 
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Gambar 6. Siswa/i K1 sedang mempraktikan cara cuci tangan 

 

 
Gambar 7. Siswa K2 sedang mempraktikan cara cuci tangan 

 

Pada kegiatan kedua yaitu pada tanggal 18 Januri 2019, kegiatan bakti kesehatan diikuti oleh 

siswa/i kelas K2 yang berjumlah 34 orang. Jenis kegiatan yang dilakukan sama seperti yang 

dilakukan pada tanggal 15 Januari 2019. 

 

 
Gambar 8. Foto bersama siswa/i dan guru K1 
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Gambar 9. Foto bersama siswa/i dan guru K2 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Upaya  untuk  penerapan prilaku kebersihan tangan di kalangan sekolah taman kanak  Atisa 

Dipamkara Karawaci dengan cara mengajarkan anak  serta demonstrasi tentang  teknik cuci 

tangan yang baik serta anak didik melakukan sendiri kegiatan cuci tangan dengan benar. Maka 

dengan itu perlu disarankan untuk menindak lanjuti hasil laporan kegiatan pengabdian 

masyarakat  sehingga dapat melakukan kegiatan pengabdian berkelanjutan serta  membuat 

rancangan strategi pengabdian masyarakat selanjutnya. Begitu pula agar kegiatan pengabdian 

masyarakat dilakukan  secara multidisplin dengan menjalin kerjasama dengan berbagai disiplin 

ilmu baik di dalam fakultas kedokteran maupun dengan fakultas lain  masyarakat setempat untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ada.  
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ABSTRAK 

Munculnya berbagai penyakit yang sering menyerang anak usia sekolah (usia 6-10 tahun), ternyata umumnya 

berkaitan dengan PHBS. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai PHBS di Sekolah mcrupakan kebutuhan mutlak dan 

dapat dilakukan melalui pendekatan Usaha Kesehatan Sekolah. Pelaksanaan PHBS yang tidak terlaksana dan tidak 

berjalan dengan baik maka anak sekolah yang merupakan generasi penerus bangsa yang perlu dijaga, ditingkatkan 

dan dilindungi kesehatannya akan lebih rawan terserang berbagai penyakit seperti cacingan, anemia, karies, diare, 

TB, penyakit kulit, kesehatan gigi dan mulut, keadaan gizi yang kurang. Medote pelaksanaan yang dilakukan pada 

kegiata ini berupa penyuluhan kesehatan melalui perkenalan kuman, tanya jawab interaktif dan permainan games. 

Hal ini dilakukan karena anak-anak usia TK akan cepat bosan jika semua materi disampaikan hanya berupa 

penyuluhan. Total sebanyak 64 siswa/i yang ikut pada kegiatan bakti kesehatan ini. Kegiatan bakti kesehatan dibagi 

menjadi 2 kali pelaksanaan yaitu pada tanggal 15 Januari 2019 untuk kelas K1 dan tanggal 18 Januari 2019 untuk 

kelas K2. Seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan antusias.Peserta dapat menjawab pertanyaan 

yang diajukan dengan baik dan mengikuti permainan games dengan seru dan tertib. Maka dengan itu, dapat 

disimpulkan bahwa Upaya untuk meningkatkan pengetahuan PHBS di TK Atisa Dipamkara Karawaci dilakukan 

dengan cara penyuluhan kesehatan. Kegiatan ini mengajarkan anak tentang pengenalan kuman. Anak didik 

diberikan penyuluhan menarik tentang gambaran kuman, dimana saja kuman itu dapat ditemukan serta cara 

pencegahannya berjalan dengan baik dan sukses. Serta kegiatan seperti ini harus rutin dilaksanakan sehingga 

terciptalah masyarakat yang semakin sehat di tanah air tercinta ini.  

Kata Kunci : kuman, sekolah taman kanak, PHBS. 

 

1. PENDAHULUAN 

Menurut WHO kesehatan adalah keadaan yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosial dan 

tidak hanya bebas dari sakit atau cacat. Kesehatan seseorang tidak hanya di ukur dari kesehatan 

fisik, mental, dan sosial saja, tetapi diukur dari tingkat produktivitasnya.  Kesehatan merupakan 

hak asasi semua manusia dan proses investasi masa depan yang memiliki kontribusi besar untuk 

meningkatkan indeks pembangunan manusia. Dalam kehidupan saat ini dan masa yang akan 

datang kesehatan manusia dihadapkan pada berbagai macam ancaman bahaya. Ancaman bahaya 

itu antara lain penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, dan parasit, penyakit 

degeneratif, dan penyakit mental. Ancaman bahaya tersebut dari sejak kehidupan dalam rahim 

hidup manusia sampai usia lanjut. 
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Penting semua pihak memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatan bagi kesejahteraan 

seluruh masyarakat Indonesia. Pencegahan terhadap berbagai penyakit dapat dilakukan melalui 

penanaman perilaku hidup bersih dan sehat. Penanaman perilaku hidup bersih dan sehat lebih 

optimal apabila dilakukan sejak dini. Penanaman perilaku hidup bersih dan sehat dapat dilakukan 

melalui pendidikan Taman Kanak-kanak (TK). Program pembelajaran TK memungkinkan siswa 

mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan 

kondisi siswa TK dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi siswa yang 

berdimensi  pada agama, moral dan budaya.  Pembelajaran untuk siswa TK  dapat dilakukan 

secara konstruktif, aktif, dan kreatif melalui pendekatan yang terintegrasi dan mengacu pada 

karakteristik program pembelajaran TK (Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini, 2013, p. 33). 

Lebih dari itu, usia sekolah bagi anak juga merupakan masa rawan terserang berbagai penyakit. 

Depkes, 2007 menyatakan diantara 1.000 penduduk terdapat 300 orang yang terjangkit penyakit 

diare sepanjang tahun, Dinas Kesehatan DIU Jakarta tahun 2007 menemukan setidaknya ada 

1.872 anak yang menderita TB dari 10.273 penderita TB di DKI, Data Departemen Kesehatan 

menunjukkan kasus TB pada anak diseluruh Indonesia tahun 2007 sebanyak 3.990). Munculnya 

berbagai penyakit yang sering menyerang anak usia sekolah (usia 6-10 tahun), ternyata 

umumnya berkaitan dengan PHBS. Oleh karena itu., penanaman nilai-nilai PHBS di Sekolah 

mcrupakan kebutuhan mutlak dan dapat dilakukan melalui pendekatan Usaha Kesehatan Sekolah 

(UKS). Pelaksanaan PHBS yang tidak terlaksana dan tidak berjalan dengan baik maka anak 

sekolah yang merupakan generasi penerus bangsa yang perlu dijaga, ditingkatkan dan dilindungi 

kesehatannya akan lebih rawan terserang berbagai penyakit seperti cacingan, anemia, karies, 

diare, TB, penyakit kulit, kesehatan gigi dan mulut, keadaan gizi yang kurang.  

Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah upaya untuk memberikan pengalaman belajar 

atau menciptakan suatu kondisi bagi per-orangan, keluarga, kelompok dan masyarakat, dengan 

membuka jalur komunikasi, memberi-kan informasi dan melakukan edukasi, untuk 

meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku. Men sana in corpore sano adalah pepatah Yunani 

kuno yang akhirnya menjadi universal di negara mana pun termasuk Indonesia yang 

menjalaninya. Apabila diterjemahkan bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. 

Tubuh yang sehat merupakan gambaran dari jiwa yang kuat dan sehat, serta perilaku yang sehat. 

Tubuh yang sehat diperoleh dari aktivitas fisik (olahraga), konsumsi makanan berimbang antara 

makanan pokok, sayur, dan buah, serta perilaku hidup bersih dan sehat atau yang lebih dikenal 

dengan PHBS, tidak merokok dan minum-minuman beralkohol. Perilaku seseorang dapat 

memengaruhi kesehatan pribadi seseorang itu sendiri. Perilaku hidup bersih dan sehat di 

antaranya menjaga kesehatan pribadi yang meliputi pemeliharaan kulit, pemeliharaan kuku, 

pemeliharaan rambut, pe-meliharaan mata, pemeliharaan mulut dan gigi, pemeliharaan telinga, 

hidung, dan tenggorokan (THT) serta berpakaian bersih dan rapi.  

Banyak program pemerintah yang mengharapkan anak Indonesia yang sehat seperti makan 

tambahan air susu ibu, makanan tambahan anak sekolah, dokter kecil sekolah sehat, peningkatan 

gizi balita lingkungan sehat, imunisasi, pemberian vitamin A, termasuk PHBS. Untuk 

mewujudkan Indonesia sehat hingga tahun 2025 pemerintah masih tetap memprioritaskan 

program-programnya secara berkesinambungan. PHBS yang diterapkan sejak usia dini akan 

berdampak hingga dewasa kelak dalam kehidupan di masyarakat. Namun kenyataan program 

PHBS belum berhasil secara maksimal dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah. 

Kebersihan lingkungan meliputi pemeliharaan kesehatan lingkungan sekolah agar bersih dan 

rapi, hal ini dapat dilakukan dengan cara penanaman perilaku membuang sampah pada 

tempatnya. Kebiasaan menjaga kebersihan diri dan lingkungan sangat tepat ditanamkan sejak 

dini karena kebiasaan tersebut akan terbawa sampai dewasa nanti.  
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Indikator perilaku hidup bersih dan sehat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: (a) dalam tatanan 

rumah tangga, yang menjadi indikator PHBS adalah pertolongan, persalinan oleh tenaga 

kesehatan, imunisasi dan penimbangan, jamban keluarga, air bersih, penanganan sampah, keber-

sihan kuku, gizi keluarga, kebiasaan merokok dan menyalahgunakan Napza, informasi 

PMS/AIDS, JPKM/Dana sehat/Askes lainnya, (b) indikator lingkungan, meliputi terdapat 

jamban, termasuk penggunaan dan pemeliharaanya, terdapat air bersih dan pemanfaatan untuk 

kesehatan, terdapat tempat sampah dan pengelolaannya, terdapat saluran pembuangan air limbah 

dan pengelo-laannya, terdapat ventilasi kepadatan penghuni 

Program pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan 

multimedia, sumber belajar, dan teknologi yang memadai dan memanfaatkan lingkungan sekitar 

sebagai sumber belajar. Program pembelajaran yang mencakup seluruh bidang pengembangan 

diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan 

memadai. 

Pendidikan kesehatan khususnya pada anak  TK, SD  dengan metode demonstrasi (pedagogic) 

merupakan metode terbaik dan metode paling efektif karena anak langsung mempraktekkan 

demonstrasi yang diberikan. Metode demonstrasi merupakan metode aktif yang mengaktifkan 

seluruh unsur pancaindera sehingga mampu disimpan oleh memori otak sebanyak 75-85% 

sehingga cocok untuk dipraktekkan sebagai metode pelatihan untuk kegiatan kebersihan cuci 

tangan dikalangan anak usia 3-5 tahun (Cochran-Smithn dan Zeichner,2010)  

Maka dari itu perlu dilakukan suatu kegiatan yang dapat meningkat perilaku hidup bersih dan 

sehat pada anak-anak usia dini. Bentuk kegiatan tersebut dapat dilakukan seperti pengenalan 

penyebab terjadinya sakit yaitu kuman. Sehingga pada anak-anak usia dini dapat mengetahui 

penyebab sakit dan apa yang harus dilakukan untuk mencegah sakit.  

 

2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT 

Medote pelaksanaan yang dilakukan pada kegiatan ini berupa penyuluhan kesehatan melalui 

perkenalan kuman, tanya jawab interaktif dan permainan games. Hal ini dilakukan karena anak-

anak usia TK akan cepat bosan jika semua materi disampaikan hanya berupa penyuluhan.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bentuk kegiatan yang akan dilakukan berupa penyuluhan kesehatan secara kelompok dan 

perorangan. Kegiatan ini mengajarkan anak tentang pengenalan kuman. Anak didik diberikan 

penyuluhan menarik tentang gambar kuman, kuman. Anak didik diperlihatkan bahwa kuman  

dapat membahayakan kesehatan, kuman ada di tangan, kuku dan ditempat kotor. Kuman dapat 

menimbulkan penyakit seperti diare, flu, demam.  

Kegiatan bakti kesehatan dilaksanakan dalam 2 hari yang berbeda, yaitu pada tanggal 15 Januari 

2019 untuk kelas K1 dan pada tanggal 18 Januari 2019 untuk kelas K2. Hal ini dilakukan karena 

berdasarkan kegiatan serupa sebelumnya, dimana menggabungkan kelas K1 dan K2 dalam satu 

kegiatan, hasilnya kurang maksimal. Total sebanyak 64 orang siswa/i yang ikut dalam kegiatan 

ini. Dimana kelas K1 sebanyak 30 orang siswa/i dan kelas K2 sebanyak 34 orang siswa/i.  

Kegiatan bakti kesehatan yang dilakukan pada kelas K1 pada tanggal 15 Januari 2019 diawali 

dengan doa dan pembukaan oleh salah satu guru wali kelasnya. Setelah itu, tim yang dipimpin 

oleh dr. Novendy dan dr. Susy memperkenalkan diri dan anggota tim kepada guru dan siswa/i 

kelas K1. Setelah itu acara dilanjutkan dengan penyuluhan mengenai pengenalan kuman. Pada 

kelas K1 tidak dipersiapkan adanya games/permainan karena ditakutkan waktu yang diberikan 

tidak cukup, karena setelah pengenalan kuman dilanjutkan kegiatan cuci tangan.   
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Gambar 1. Perkenalan 

 

Sepanjang acara penyuluhan, supaya siswa/i tidak merasa bosan, maka penyuluh melakukan 

interaksi dengan anak-anak, yaitu melakukan tanya jawab. Anak - anak sangat antusias untuk 

menjawab pertanyaan yang diberikan dengan mengangkat tangan dan maju kehadapan penyuluh 

untuk menjawab pertanyaan. Bagi peserta yang berani maju akan diberikan hadiah. 

 

 

Gambar 2. Contoh slide penyuluhan 1 

 

 

Gambar 3. Contoh slide penyuluhan 2 
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Gambar 4. Siswa/i K1 sedang mendengarkan penyuluhan tentang Kuman 

 

 
Gambar 5. Salah satu siswa mendapatkan hadih setelah menjawab pertanyaan 

 

Kegiatan kedua dilakukan pada siswa/i kelas K2 yaitu pada tanggal 18 Januri 2019 dan sebanyak 

34 orang siswa/i mengikutinya. Jenis kegiatan yang dilakukan sama seperti yang dilakukan pada 

tanggal 15 Januari 2019., namun pada kegiatan kali ini disiapkan games/permainan agar waktu 

yang sudah disiapkan dapat dimanfaatkan lebih maksimal. Tim menyembunyikan sebanyak 10 

foto gambar kuman di ruang kelas dan setelah penyuluhan, meminta siswa/i K2 untuk 

mencarinya. Bagi siswa/i yang mendapatkan gambar kuman, diberikan hadiah.  

 

 
Gambar 6. Siswa/i K2 sedang mendengarkan penyuluhan 
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Gambar 7. Siswa/i K2 sedang main games mencari kuman 

 

 
Gambar 8. Siswa/i K2 mendapatkan hadiah setelah berhasil menemukan gambar 

kuman 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Upaya untuk meningkatkan pengetahuan prilaku hidup bersih sehat di kalangan sekolah 

playgroup dan Taman Kanak Atisa Dipamkara Karawaci dilakukan dengan cara penyuluhan 

kesehatan secara kelompok dan perorangan. Kegiatan ini mengajarkan anak tentang pengenalan 

kuman. Anak didik diberikan penyuluhan menarik tentang gambaran kuman, dimana saja kuman 

itu dapat ditemukan serta cara pencegahannya. Anak didik mendapatkan pengetahuan yang 

cukup dari penyuluhan yang telah diberikan sesuai dengan porsi usianya. Anak didik sangat 

antusias dalam menjawab segala pertanyaan yang diberikan dan sangat seru dan tertib dalam 

permainan games yang telah diadakan.   
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ABSTRAK 

Kampus adalah masyarakat kecil yang ada di masyarakat. Keberadaan kampus tidak hanya sebagai sarana bagi para 

mahasiswa menuntut ilmu namun menjadi tempat bagi para civitas academica untuk ikut serta ‘membangun’ 

masyarakat. Dengan tridharma perguruan tinggi, kampus menjadi sangat strategis dalam keikutsertaanya 

meningkatkan ‘kesejahteraan’  masyarakat. Selain itu, kampus juga menjadi sarana yang ideal untuk menggerakkan 

masyarakat untuk maju. Salah satu agen pergerakan dan perubahan itu adalah mahasiswa karena mahasiswa dapat 

berperan aktif dalam tridharma perguruan tinggi. Salah satu kegiatan yang dapat secara langsung melibatkan 

mahasiswa sebagai agen pembaharu dan masarakat sebagai subyek perubahan nampak pada kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat. Penelitian ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kampus dalam hal 

memberdayakan masyarakat sekitar melalui keterlibatan mahasiswa dalam memberdayakan masyarakat sekitar 

kampus. Mahasiswa yang masih ‘murni’ dan tidak memiliki kepentingan tertentu telah ikut serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat terutama anak-anak usia sekolah. Metode pelaksanaannya adalah pendampingan kepada 

anak-anak kampung untuk memanfaatkan waktu di luar sekolah dengan kegiatan yang positif. Orang tua sebagai 

orang-orang yang secara tidak langsung merasakan manfaat dari gerakan mahasiswa ini akhirnya memberikan 

apresiasi dan dukungan terhadap kegiatan ini. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa kampus dapat menjadi 

agen perubahan bagi masyarakat dalam lingkup kecil terutama tunas-tunas bangsa sebagai bentuk pengabdian 

kepada masyarakat sekitar kampus.  

Kata kunci: Mahasiswa, Pengandian kepada Masyarakat, Civitas academica, Tridharma. 

 

ABSTRACT 

Campus is a small community that takes place in the society. Campus is not onley a place for students to learn but it 

is a place for students and civitas academica to build the society. There three missions of higher educations; to 

educate, to research, and to serve the society. Every mission should be done in balance especially for lecturers. 

Campus is very strategic to be able to improve the prosperity of the society especially in education. Campus is also a 

medium for students to push the society to move forward as students are the agen of change. The objective of social 

service research is to report that students are able to contribute to the ‘welfare’ of the surroundings. Studetns are 

persons who are still ‘virgin’, with no self-interest to be with the society. They have been working in the society to 

help children spend their free time to be meaningful. The method of the activity is to guide and to give extra 

activites that are very positive. Parents are really enthusiastic with this kind of activity. They are also very 

supportive. The conclusion is that students as agents of change should be able to realize that they are able to 

actualize their abilities to help others.  

Keywords: Students, Social service, Civitas Academica, Three missions. 

 

1. PENDAHULUAN 

Perguruan tinggi memiliki tugas yang sangat kompleks. Paling tidak terdapat tiga dharma yang 

harus dilakukan oleh perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat atau dikenal dengan istilah tridharma perguruan tinggi. Pengajaran adalah proses 

belajar mengajar antara dosen dan mahasiswa. Penelitian merupakan dharma kedua yang 

berkaitan tentang tugas civitas academica untuk menghasilkan karya ilmiah yang dimulai dengan 
menyusun proposal penelitian, melaksanakan penelitian, melaporkan hasil-hasil penelitian yang 

dilakukan dan menyebarluaskan hasil penelitiannya melalui publikasi baik skala nasional 

maupun internasional. Dharma ketiga adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 

mailto:agusrustanta@starki.id
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Peran perguruan tinggi tidak hanya mendidik mahasiswa di dalam kelas namun juga berperan 

aktif dalam membangun masyarakat sekitar kampus. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 

dapat dilakukan dalam berbagai bentuk misalnya bakti masyarakat, penyuluhan, pendampingan, 

maupun pemanfaatan hasil-hasil penelitian demi kesejahteraan masyarakat sekitar kampus. 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya dilakukan oleh dosen namun juga oleh 

mahasiswa.  

Mahasiswa dapat berkontribusi kepada masyarakat melalui ilmu dan kemampuan yang 

dimilikinya selama mengenyam pendidikan tinggi. Selain itu, mahasiswa juga memiliki posisi, 

potensi, dan peran istimewa dibandingkan golongan akademik lainnya. Mahasiswa juga memiliki 

kebebasan dalam “bergerak” karena belum terikat kepentingan yang dapat melunturkan idealisme 

mereka. Ketika mahasiswa yang turun ke masyarakat, mereka menjadi representasi dari individu 

yang memiliki pemikiran dan niat yang baik. Dengan kata lain, mahasiswa mempunyai tanggung 

jawab secara intelektual, sosial, dan moral kepada masyarakat. Karena kekhasan fungsi tersebut, 

peran mahasiswa dapat disebut sebagai agent of change dalam masyarakat dengan mengandalkan 

kemampuan dan kualitas masing-masing mahasiswa.  

Jika pengajaran hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat dapat dilakukan oleh dosen dan mahasiswa (civitas academica). Dosen dan  

mahasiswa dapat berkolaborasi melaksanakan kegiatan penelitian dan juga pengabdian kepada 

masyarakat. Tak ketinggalan pula Sekolah Tinggi Tarakanita (STARKI) dimana mahasiswa 

STARKI juga berperan aktif dalam mensejahterakan masyarakat melalui pendidikan kepada 

anak-anak warga kampung sekitar kampus. Para mahasiswa mengumpulkan anak-anak usia 

sekolah untuk didampingi dalam belajar maupun kegiatan lain. Para mahasiswa bertindak 

sebagai teman sekaligus tutor atau pendamping. Mereka memberi nama kegiatan ini 

STARKIDS. Anggota dari kegiatan ini adalah anak-anak usia sekolah dasar yang bertempat 

tinggal tidak jauh dari kampus. Sedangkan mahasiswa dalam setiap kegiatan bersama 

STARKIDS membentuk sebuah kelompok yang selalu terlibat bersama-sama mendampingi 

anak-anak tersebut secara suka rela.  

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pengabdian masyarakat, seperti memperluas 

jaringan bagi mahasiswa, melatih mahasiswa memanfaatkan ilmu pengetahuan yang didapatkan 

di bangku perkuliahan. Di satu sisi, kegiatan ini dapat menjadi sarana mahasiswa 

mengembangkan kepedulian mereka kepada sesamanya, melatih kepercayaan diri, keberanian, 

dan sekaligus sebagai sarana untuk menjadi duta kampus kepada masyarakat. Di sisi yang lain, 

kegiatan ini berguna bagi masyarakat sekitar kampus dalam bentuk pembinaan kepada anak-anak 

pada kegiatan yang menyenangkan namun bermanfaat. Waktu bermain-main anak-anak 

dialihkan untuk kegiatan yang memberikan nilai positif.  

Mahasiswa ada sebagai pemicu terbentuknya peradaban yang maju. Bagaimana membentuk 

peradaban yang maju? Salah satunya adalah dengan pengabdian masyarakat , kecil maupun besar 

sebuah pengabdian tidaklah membedakan karena pengabdian yang kecil sangat berpengaruh bagi 

masyarakat yang besar jika secara kontinu dilakukan. Pengabdian adalah salah satu Tri Dharma 

perguruan tinggi dan sudah merupakan kewajiban bagi kaum akademik untuk melaksanakannya, 

namun jikalau kita melakukan pengabdian masyarakat hanya sebatas karena tuntutan Tri Dharma 

maka itu artinya sempit. Karena hakikatnya adalah kita sebagai manusia melakukan pengabdian 

masyarakat karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang 

lainnya. Intinya mahasiswa sangat erat hubungannya dengan pengabdian masyarakat karena 

mahasiswa masa depan bangsa ada pada pemudanya. Sekian semoga bermanfaat. 

Yang menjadi menarik untuk ditampilkan pada artikel ini adalah bagaimana para mahasiswa 

mendampingi anak-anak di luar kegiatan sekolah dilakukan sampai saat ini? Apa yang 

memotivasi dan apa target yang dikehendaki oleh mahasiswa mendampingi anak-anak tersebut?  
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2. TINJAUAN PUSTAKA 

Dapat dengan mudah ditemukan hasil-hasil penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai 

pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah beberapa temuan tentang keterlibatan kampus 

berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan. Kartika (2015) mengatakan 

bahwa kehidupan masyarakat ditandai oleh tinggi rendahnya pendidikan, pendapatan, kesehatan, 

kesempatan kerja, dan kesadaran terhadap lingkungan. Lebih lanjut dikatakan bahwa perubahan 

pada masyarakat terjadi melalui pendidikan. Pendidikan berfungsi ganda yaitu membina 

kemanusiaan (human being) dan pengembangan sumber daya manusia (human resources). 

Pendidikan dapat dilakukan di sekolah maupum di luar sekolah atau dikenal dengan pendidikan 

non-formal. Salah satu bentuk pendidikan non formal adalah program pembelajaran akselerasi 

untuk anak-anak dan remaja yang mengalami hambatan dalam program pendidikan formalnya. 

Pendidikan luar sekolah ini dapat menjadi sarana atau suplemen penting untuk siswa yang 

terdaftar dalam sekolah formal.  

Sudarsana (2017) menekankan pentingnya pendidikan non formal bagi anak-anak usia dini. Ia 

berpendapat bahwa  pendidikan dimulai sejak dini, sejak anak-anak. Lingkungan menjadi faktor 

terbesar bagi pendidikan usia dini. Lingkungan lebih lanjut dikatakan berperan besar dalam 

pembentukan sikap, kepribadian, dan pengembangan kemampuan anak secara optimal. Anak 

yang tidak mendapat lingkungan yang baik untuk merangsang pertumbuhan otak misalnya jarang 

disentuh atau jarang diajak bermain, jarang diajak berkomunikasi maka perkembangan otaknya 

lebih kecil 20-30% dari ukuran normal seusianya. Salah satu bentuk pembelajaran anak usia dini 

adalah bermain. Bermain merupakan kegiatan yang serius namun menyenangkan. Melalui 

bermain anak dapat mengembangkan semua potensinya secara optimal baik potensi fisik maupun 

potensi mental dan spiritualnya. Untuk itu, ada dua unsur penting dalam pemberdayaan anak usia 

dini yaitu masyarakat dan keluarga. Masyarakat dipandang memegang peranan penting dalam 

pendidikan usia dini. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan berperan besar terhadap 

pendidikan usia dini. Demikian pula dengan keluarga. Orang tua adalah guru di lingkungan 

keluarga. Keluarga sering kali tidak memberikan ruang bagi pendidikan anak usia dini karena 

kesibukan dan sebagainya. Anak biasanya dititipkan atau dirawat oleh pembantu. Sedangkan 

orang tua disibukkan oleh pekerjaan dan kegiatan lainnya.     

Penelitian yang sama tentang pendidikan luar sekolah dilakukan oleh Syamsi (2010). Pendidikan 

luar sekolah berperan penting dalam pengembangan masyarakat. Pendidikan luar sekolah ini 

dijalankan secara sengaja dengan tujuan untuk mengaktualisasikan potensi sehingga terwujud 

manusia yang gemar belajar dan mampu meningkatkan kesejahteraan.  

Suharto (2005) menyoroti tentang pendidikan berbasis masyarakat. Pendidikan tidak harus top 

down tetapi bottom up, tidak terjadi pemaksaan terhadap peserta didik dengan menjejali peserta 

didik dengan segala informasi kognitif dan motorik yang kadang-kadang kurang relevan dengan 

kebutuhan dan tingkat perkembangan psikologi anak. Akibatnya yang diperoleh adalah lulusan 

yang cerdas dan terampil tetapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Kurang diperhatikan aspek 

afektif anak. Suharto berpendapat bahwa pendidikan juga menjadi tanggungjawab masyarakat. 

Keterlibatan masyarakat misalnya yayasan-yayasan, kelompok sukarelawan, organisasi non-

pemerintah, bahkan perorangan dapat berperan dalam pendidikan. Konsep pendidikan oleh 

masyarakat (community) adalah peran kelompok kecil masyarakat dengan kepentingan yang 

kurang luas. Pendidikan berbasis masyarakat dirancang, dilaksanakan, dinilai dan dikembangkan 

oleh kelompok masyarakat untuk menjawab tantangan dan peluang di masyarakat tertentu 

sebagai bentuk kepedulian, kesadaran, keterlibatan dan tanggungjawab masyarakat.  

Shofwan & Kuntoro (2014) fokus pada pendidikan berbasis pada masyarakat dalam konteks 

pendidikan komunitas. Konsep belajar yang dikembangkan adalah Living Center- based 

Learning (LCB), pendidikan yang baik adalah pendidikan untuk mengembangkan situasi belajar-



Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 (Senapenmas) 2019 

Mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi Melalui Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian 

Jakarta, 30 Agustus 2019 

227 

 

mengajar untuk mendorong peserta didik untuk berpikir kritis sehingga ia mampu mengenali, 

emnganalisis, dan memecahkan masalah dalam dunia kehidupan nyata. Pendidikan komunitas ini 

menganut filsafat konstruktivisme yaitu peserta didik dengan aktif memperoleh pengetahuannya 

sendiri sebagai subyek pembelajar sehingga guru tidak berpartisipasi penuh dalam proses 

belajar-mengajar. Selain filsafat konstruktivisme, pendidikan komunitas ini menganut teori 

andragogi yaitu teori belajar orang dewasa yaitu belajar sesuai kebutuhan. Dengan adanya 

kebutuhan maka seseorang akan belajar bukan karena keterpaksaan atau perintah. Dengan 

dorongan kebutuhan inilah seseorang akan bersemangat belajar karena ia belajar sesuai dengan 

keinginannya. Tujuan pendidikan komunitas ini adalah memberdayakan potensi sumber daya 

manusia dan memanfaatkan potensi alam. Pendidikan untuk memberikan pengetahuan 

komprehensif, meniadakan jarak antara sosial dan ilmu pengetahuan alam dan humaniora dengan 

menyediakan interaksi sumber daya manusia dan sumber daya alam, antara pembangunan dan 

lingkungan hidup. Semua kegiatan pendidikan dirancang, diorganisir, digerakkan, dan dibina 

komunitas itu sendiri.   

Pendidikan tidak hanya memperhatikan kebutuhan peserta didik yang dapat mendorong atau 

memotivasi peserta didik namun juga dapat ditingkatkan melalui pembelajaran berdasarkan 

kearifan lokal dimana pendidikan dilakukan melalui penanaman nilai-nilai moral masyarakat 

setempat. Dalam hal ini pendidikan perlu memperhatikan budaya dan adat istiadat masyarakat 

sebagai subyek pembelajaran (Fajarini, 2014).  

Pendidikan non-formal sangat berguna bagi sebagian masyarakat terutama mesyarakat yang 

kurang mampu untuk menempuh pendidikan formal melalui bangku sekolah atau kuliah (Miradj 

& Sumarno, 2014). Sumarno mengatakan bahwa masyarakat miskin memiliki hak yang sama 

untuk hidup sejahtera melalui pendidikan. Jenis pendidikan yang cocok antara lain dengan 

pendidikan non formal yang tidak memerlukan terlalu banyak sumber daya dan juga tidak terlalu 

lama. Dengan pendidikan masyarakat dapat merubah pola pikir dan dapat meningkatkan 

kehidupannya (104).  

 

3. PEMBAHASAN  

Keterangan Waktu, Tempat, Tujuan dan Kegiatan STARKIDS 

Masalah yang banyak dihadapi oleh masyarakat disekitar kampus Sekolah Tinggi Tarakanita 

karena tingkat pendidikan masyarakat yang rendah disertai rendahnya perekonomian masyarakat 

sekitar kampus. Anak-anak disekitar kampus juga banyak yang menyia-nyiakan waktu mereka 

karena orang tua yang tidak dapat memberikan pendidikan formal kepada anak-anak mereka. 

Alasan tersebut yang membuat Sekolah Tinggi Tarakanita tergerak untuk membantu para orang 

tua untuk mendampingi anak-anak mereka belajar secara gratis. Hal ini sesuai dengan visi 

sekolah tinggi yaitu berbela rasa bagi mereka yang berkesesakan dan berbeban berat. Sekolah 

Tinggi Tarakanita awalnya hanya membentuk acara charity, tetapi dilihat dari minat mahasiswa 

untuk mengikuti kegiatan charity tersebut semakin meningkat, maka dibentuklah 

club/paguyuban bernama Club STARKIDS. STARKIDS merupakan satu-satunya kegiatan unit 

mahasiswa yang behubungan langsung dengan masyarakat di sekitar Sekolah Tinggi Tarakanita. 

Kegiatan STARKIDS telah beberapa tahun lalu dibentuk dan baru berkembang secara pesat pada 

3 tahun belakangan ini, mulai tahun 2017 - 2019. Pendorong mahasiswa Sekolah Tinggi 

Tarakanita terus melakukan kegiatan STARKIDS ini dari tahun ke tahun yaitu guna 

merealisasikan/menunjukkan kecintaannya terhadap salah satu bentuk charity/amal yang berada 

di kampus, terutama dalam membimbing serta mengajar anak-anak (sekolah nonformal) yang 

kurang mampu dari wilayah di sekitar kampus secara gratis atau tanpa adanya pemungutan 

biaya. 
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Tujuan STARKIDS adalah mempererat hubungan kekeluargaan di antara para orangtua dengan 

para volunteer STARKIDS (mahasiswi STARKI), membina dan membangun hubungan 

komunikasi yang baik serta efektif antara anggota club STARKIDS dengan para orangtua 

meningkatkan kesadaran untuk saling bekerjasama dan kepedulian antara anggota club 

STARKIDS dengan anak-anak STARKIDS serta memfasilitasi para anak STARKIDS untuk 

dapat mengembangkan potensi mereka sesuai talenta yang dimilikinya. 

 

 

Gambar 1. Suasana belajar 

 

Kegiatan STARKIDS diadakan setiap hari Jumat mulai pukul 16.00 – 17.00, bertempat di Aula 

Sekolah Tinggi Tarakanita atau dikelas-kelas kosong. Kegaitan ini dilakukan seminggu sekali 

pada bulan aktif kegiatan perkuliahan. Club STARKIDS periode 2018-2019 yang rutin 

dilakukan sangat beragam, mulai dari belajar bahasa Inggris seperti menulis serta menghafal 

kosakata dalam bahasa Inggris sesuai dengan kebutuhan para anak-anak STARKIDS, 

mengerjakan PR atau tugas dari sekolah, belajar menghitung, mengenal abjad dalam bahasa 

Indonesia, serta menyanyikan lagu-lagu anak, mewarnai, juga bermain permainan yang melatih 

kekompakan serta kreativitas para anak – anak STARKIDS. Kegiatan ini dibentuk sebagai 

sarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri atau melatih diri menumbuhkan rasa peka 

dan peduli terhadap lingkungan sosial sekitar kampus. Selain itu kegiatan ini dibentuk agar para 

mahasiswa yang bergabung dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi, karena pada 

dasarnya kegiatan ini menuntut para mahasiswa untuk menjalin hubungan baik dengan anak-

anak dan orang tua STARKIDS. 

Club STARKIDS ini dikelola oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Tarakanita yang memiliki minat 

dan bakat di Club STARKIDS. Kegiatan ini, berguna untuk mengembangkan kegiatan sosial 

kampus. Club STARKIDS adalah bentuk pendampingan belajar kepada anak-anak di Bojong 

(daerah dekat kampus) yang datang ke Sekolah Tinggi Tarakanita untuk mendapatkan 

pembelajaran di luar sekolah formal. Mahasiswa Sekolah Tinggi Tarakanita merupakan pengajar 

utama dalam kegiatan ini, materi yang diberikan sesuai dengan tingkat Pendidikan anak-anak 

Bojong di sekolah formal (sesuai usia). Sebelum memberikan pengajaran pada saat kegiatan 

dimulai, volunteer, dalam hal ini mahasiswa mempersiapkan materi yang akan diberikan dikelola 

dengan baik dan tersusun dengan baik. Kegiatan ini memberikan dampak positif bagi 

mahasiswa, citra kampus, anak-anak Bojong serta para wali murid dari anak-anak STARKIDS. 

 

Pelaksanaan Kegiatan 

Persiapan yang wajib dilakukan oleh volunteer STARKIDS antara lain yaitu sebelum 

diadakannya Club STARKIDS, mahasiswa biasanya akan menyebarkan flyer untuk 
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memberitahukan kepada orang tua bahwa kegiatan STARKIDS akan tetap dilaksanakan 

keesokan harinya, sehingga komunikasi dapat terus berjalan dengan baik dan lancar. Untuk 

materi pembelajaran, volunteer membuat materi berupa soal-soal sebagai dasar pembelajaran 

untuk kelas STARKIDS disesuaikan denga usia dan tingkat pendidikan anak di sekolah formal. 

Untuk menarik minat anak-anak, para mahasiswa biasanya menyediakan snack ringan yang akan 

dibagikan selama pembelajaran berlangsung. 

Tugas utama volunteer STARKIDS adalah mengajar anak-anak dengan mata pelajaran utama 

yang diajarkan adalah matematika dan Bahasa Inggris. Namun biasanya bila anak-anak 

mendapat Pekerjaan Rumah (PR) dari sekolah, mereka akan dibantu oleh para mahasiswa 

sebagai volunteer. Agar anak-anak tidak suntuk belajar kami akan bermain permainan (games), 

membuat prakarya, serta mewarnai untuk anak-anak yang masih TK. Di zaman yang sudah serba 

canggih seperti saat ini teknologi merupakan alat yang sangat membantu untuk menunjang 

kegiatan belajar mengajar di STARKIDS. Contohnya seperti untuk mengajarkan Bahasa Inggris 

para mahasiswa menyediakan video atau film sebagai materi pembelajaran agar anak-anak 

tertarik untuk belajar, atau dengan bermain games seperti tebak kata dan tebak gaya. Lalu setiap 

satu bulan sekali diadakan kuis mengisi soal sebagai bahan evaluasi apakah mereka mengerti dan 

mengingat apa yang sudah dipelajari. Selain itu untuk kegiatan membuat prakarya dengan 

membuat figura atau tempat pensil dari barang-barang bekas dan mewarnai akan diberikan 

reward untuk anak-anak. Selain itu agar mereka tidak bosan dengan suasana kelas juga agar 

tidak suntuk dengan belajar terus, STARKIDS juga mengadakan kegiatan di luar ruangan. Untuk 

anak laki-laki biasanya akan bermain bola di lapangan dan anak-anak perempuan akan bermain 

lompat karet. 

Peran mahasiswa sangat penting, selain sebagai pengajar para mahasiswa juga berperan sebagai 

‘orangtua’ anak-anak selama kegiatan STARKIDS. Para mahasiswa bukan hanya berperan 

sebagai pengajar dan pendidik, namun juga harus berkomunikasi layaknya orangtua pada 

anaknya. Hal ini yang menjadi faktor utama mengapa para mahasiswa dapat menjalin hubungan 

harmonis baik dengan anak-anak ataupun dengan orangtua mereka. Faktor tersebut juga yang 

menjadikan anak-anak merasa nyaman karena ada orang-orang yang peduli terhadap mereka, 

dalam hal ini para volunteer STARKIDS harus dapat menyeimbangkan peran sebagai pengajar 

dan peran sebagsi orangtua, dan juga harus dapat mengayomi anak-anak agar merasa nyaman 

untuk belajar. 

Kegiatan tidak selalu berjalan dengan lancar saja, tetapi juga sudah dipastikan terdapat hal 

negatif yang terjadi kendala saat kegiatan STAKIDS. Masalah yang terjadi adalah sebagian besar 

orangtua dari anak-anak yang belajar di STARKIDS sibuk dengan pekerjaan mereka, sehingga 

terkadang anak-anak tersebut kurang diperhatikan baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun 

dalah hal pendidikan mereka. Hal ini merupakan faktor utama yang mendorong mahasiswa untuk 

terus melangusungkan kegiatan STARKIDS, guna menunjukkan perhatian secara khusus kepada 

anak-anak di sekitar kampus terutama daerah Bojong, karena banyak dari anak-anak yang tidak 

masuk sekolah (bolos), sehingga hal ini berdampak pula bagi pribadi mereka. Para orang tua 

selain sibuk dengan pekerjaan mereka, tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi salah satu 

faktor yang membuat para orangtua tidak terlalu mempedulikan tingkat pendidikan anak-

anaknya. Lagipula perekonomian masyarakat di daerah Bojong yang kebanyakan termasuk 

keluarga yang kurang sejahtera. Dengan dibentuknya STARKIDS mereka kembali bersemangat 

untuk belajar.  

 

Tanggapan Masyarakat 

Sebagai dasar penilaian kepuasan masyarakat terhadap kegiatan STARKIDS, maka dilakukan 

pengumpulan data kepuasan melalui kuisioner kepuasan orang tua terhadap kegiatan 



Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 (Senapenmas) 2019 

Mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi Melalui Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian 

Jakarta, 30 Agustus 2019 

230 

 

STARKIDS yang diselenggarakan oleh mahasiswa sekolah tinggi tarakanita, maka dapat dilihat 

dari hasil kuisioner tersebut bahwa tujuan diadakannya STARKIDS telah terlaksana.  

 
Gambar 2. ............. 

 

Kegiatan STARKIDS ini telah diketahui oleh warga Bojong, secara khusus bagi orang tua yang 

memiliki anak diatas usia lebih dari 3 tahun dan dibawah dari 10 tahun. Sebelum hari Jumat, saat 

kelas STARKIDS dibuka, maka biasanya terdapat dua volunter mahasiswa yang membagikan 

flyer pengumuman bahwa kelas STARKIDS pada hari Jumat akan dibuka. Melalui cara tersebut, 

orang tua dapat mengetahui kegiatan-kegiatan STARKIDS. Saat kelas STARKIDS dibuka, maka 

akan ada volunter yang akan menjemput anak-anak dan meminta izin orang tua mereka supaya 

anak-anak dapat mengikuti kegiatan kelas STARKIDS. 

 

 

Gambar 3. Grafik pandangan masyarakat terhadap kegiatan STARKIDS 

  

Hanya sedikit orang tua yang tidak terlalu mengerti dengan kegiatan STARKIDS, kebanyakan 

dari mereka sibuk dengan pekerjaan, sehingga tidak terlalu memahami mengenai STARKIDS. 

Tetapi, tidak sedikit pula yang peduli mengenai kegiatan STARKIDS yang diikuti oleh putra-

putri mereka. Begitupula, mengenai volunter mahasiswa STARKIDS, hanya sedikit orang tua 
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yang peduli pada STARKIDS dan yang hafal dan mengenal secara baik volunteer mahasiswa 

STARKIDS. 

Citra kampus yang baik menciptakan kesan yang baik pula pada warga di Bojong. Keramahan 

mahasiswa Sekolah Tinggi Tarakanita membuat orang tua yakin dan mempercayakan putra-putri 

mereka untuk diajarkan oleh mahasiswi Sekolah Tinggi Tarakanita. Volunteer STARKIDS 

dituntut untuk dapat menerapkan 5S yaitu Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun, saat 

bertemu warga Bojong, sehingga orang tua dapat yakin dalam menitipkan putra-putri mereka 

kepada volunter. Tidak hanya itu, volunter STARKIDS juga dituntut untuk dapat berkomunikasi 

dengan baik pada orang tua, sehingga orang tua dapat memahami informasi serta perkembangan 

yang terjadi pada putra dan putri mereka. 

Tanggapan masyarakat Bojong terutama orang tua yang mempercayakan anaknya kepada 

kegiatan STARKIDS sangat positif. Mereka sangat senang dengan adanya kegiatan seperti 

STARKIDS yang dilakukan oleh Mahasiswa Sekolah Tinggi Tarakanita, karena kegiatan ini 

dapat dapat dimanfaatkan anak-anak untuk mengisi waktu luang mereka dengan hal positif 

seperti belajar di kelas non formal dan membuat lebih dekatnya warga kampung Bojong dengan 

mahasiswa Sekolah Tinggi Tarakanita.  

 

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat 

Mahasiswi Sekolah Tinggi Tarakanita selalu berupaya untuk mengadakan kegiatan-kegiatan 

yang menyenangkan agar anak-anak tersebut menjadi merasa nyaman untuk belajar. Seperti 

contohnya belajar Bahasa Inggris melalui film, dimana metode ini cukup ampuh untuk terus 

menarik minat belajar anak-anak. Untuk melatih kemampuan anak-anak dari apa yang sudah 

diajarkan oleh para volunter, biasanya akan diadakan latihan dengan metode games tebak-

tebakan atau kuis. Setelah itu anak-anak juga akan mendapatkan reward setelah berhasil 

menjawab. 

Terdapat hal-hal pendukung yang mahasiswa rasakan selama melakukan kegiatan STARKIDS 

ini yaitu salah satunya mendapatkan bantuan berupa pasokan snack ringan yang diberikan oleh 

Suster-Suter Carolus Boromeus serta para dosen Sekolah Tinggi Tarakanita. Tidak hanya itu, 

dari orang tua juga memberikan dukungan berupa kepercayaan yang besar terhadap para 

volunter, guna memberikan pengajaran dan pendampingan pada anak-anak mereka.  

Kegiatan ini bukan tanpa hambatan. Telah terjadi beberapa kali terjadi salah paham. Hal ini 

merupakan salah satu faktor yang menghambat kegiatan STARKIDS. Seperti yang diketahui 

bahwa masa libur perkuliahan dan masa libur anak sekolah sangat berbeda. Jika informasi tidak 

tersampaikan secara berkala, maka akan ada beberapa anak yang datang disaat mahasiswa 

sedang dalam masa libur perkuliahan. Selain itu, kegiatan STARKIDS sangat dipengaruhi oleh 

cuaca karena kegiatan ini berlangsung pada sore hari. Sebagai contoh, kendala hujan pada saat 

kegiatan akan dimulai. Hal ini tentu akan sangat mengganggu para mahasiswa menjemput atau 

mengumpulkan para siswa. Ketika hujan tiba, maka jadwa kegiatan tidak dapat berlangsung 

tepat waktu. Sebagai akibat, kegiatan akan selesai lebih sore atau petang daripada biasanya. 

Akhirnya para mahasiswa harus mengantar satu persatu para siswa ke rumah masing-masing.   

Pada tahun 2017, terjadilah kesalahpahaman orang tua. Kejadian itu bermula saat salah satu anak 

STARKIDS bermain-main dengan anjing di area kampus saat jam pulang kelas. Saat itu, sang 

anak ini jatuh karena lari dikejar anjing kampus yang ia ajak bermain. Volunter yang melihat 

kejadian tersebut langsung mengambil tindakan dengan mengobati luka yang ada pada kaki sang 

anak, dan segera membawa anak tersebut pulang. Tidak lama setelah kejadian tersebut, orang tua 

dari anak tersebut datang ke kampus dan meminta pertanggung jawaban kampus. Setelah 

ditelusuri, ternyata sang anak melaporkan kepada orang tuanya bahwa luka yang ada pada 
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kakinya disebabkan oleh gigitan anjing. Kesalahpahaman ini memicu orang tua menyebarkan isu 

dan berakibat orang tua kurang mempercayai mahasiswa. Akibatnya jumlah anak yang ikut 

kegiatan tersebut berkurang.   

Saat ini, Club STARKIDS sedang merintis kembali citra kampus yang bersih dari ancaman 

apapun termasuk dari kejadian yang pernah terjadi pada tahun 2017 dan volunteer STARKIDS 

juga menghimbau kepada anak-anak STARKIDS untuk tidak bermain-main dengan anjing jika 

tidak ingin terluka serta mengajarkan anak-anak untuk salalu berkata jujur dalam segala hal 

kepada para orang tua mereka.  

 

Pelaksanaan STARKIDS Day  

STARKIDS Day adalah ajang dimana anak-anak dapat menunjukkan kebolehan mereka kepada 

orang tua setelah 1 tahun dibimbing oleh mahasiswa. Kegiatan ini dilakukan satu tahun sekali 

dimana para siswa menyuguhkan suatu acara di aula kampus yang dihadiri oleh para orang tua 

anak-anak kampung tersebut.  

 

Gambar 4. ........................................... 

 

STARKIDS mempunyai kegiatan rutin tahunan bernama STARKIDS Day. Kegiatan ini 

bertujuan untuk mempererat ikatan kekeluargaan dan hubungan kerja sama yang baik antara 

mahasiswa Sekolah Tinggi Taraknita dengan orang tua STARKIDS, dan mahasiswa dengan 

anak-anak STARKIDS itu sendiri. Kegiatan tersebut pertama kali dilaksanakan pada 7 Oktober 

2017, kemudian pada tahun 2018 dilaksanakan kembali pada 7 Juli, dan pada tahun 2019 ini 

STARKIDS Day dilaksanakan pada 11 Mei 20219. Pada kegiatan tahun ini kami mengambil 

tema “Be Creative With STARKIDS”. Kami memfokuskan agar anak-anak kampung Bojong 

dapat mengembangkan potensi dan talenta mereka seperti bernyanyi, membaca puisi, dan 

menari. 

Melalui acara ini anak-anak dapat melatih kerpercayaan diri mereka dan mengembangkan bakat 

mereka. Kebanyakan orang tua sangat puas dengan kegiatan STARKIDS DAY tersebut dan 
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berharap kegiatan ini dapat terus diadakan setiap tahunnya, agar orang tua dapat melihat 

perkembangan putra dan putri mereka selama belajar bersama volunter mahasiswa. 

Rangkaian acara starkids day, telah dilangsungkan selama 2 kali pertemuan kelas starkids di 

Sekolah Tinggi Tarakanita. Pada pertemuan kelas tersebut, terdapat rangkaian lomba yang 

diikuti oleh seluruh anak-anak STARKIDS. 

 

Tabel 1. Lomba anak-anak 

No. Lomba Kelompok Umur Hadiah 

1. Mewarnai Kelompok 

Umur I 

(>3-7thn) 

Kelompok 

umur II 

(>7tahun) 

Juara 1:  

Tas sekolah, buku tulis 2, alat tulis (pensil, 

penggaris), buku cerita 1 

Juara 2:  

Tas kecil, buku tulis 2, alat tulis (pensil, 

penggaris), buku cerita 1 

Juara 3:  

Tempat pensil, buku tulis 1, alat tulis (pensil, 

penggaris), buku cerita 1 

2 Quiz Kelompok 

Umur I 

(4-6) 

Kelompok 

Umur II 

(>6) 

Acara semakin menarik ketika terdapat banyak hadiah yang telah disiapkan oleh volunter 

STARKIDS, yang tidak hanya ditujukan untuk anak-anak tetapi juga orang tua. Kegiatan 

starkids yang ada di Sekolah Tinggi Tarakanita, menurut orang tua starkids merupakan kegiatan 

yang dapat mempererat hubungan masyarakat disekitar kampus, terutama di Kampung Bojong. 

Sasaran kegiatan STARKIDS DAY tahun ini adalah 40 anak STARKIDS, beserta 20 orang tua 

yang aktif dalam mendampingi anaknya dan mengenal dengan baik mengenai kegiatan 

STARKIDS yang diadakan oleh Sekolah Tinggi Tarakanita. Dalam segala kegiatan pasti ada 

kendala yang terjadi, tidak menutup kemungkinan denga kegiatan STARKIDS ini. Tetapi 

sebagai volunteer STARKIDS dituntut untuk dapat mengatasi masalah yang terjadi dan 

mencegah terjadinya masalah kembali. 

Acara STARKIDS DAY menarik tidak hanya membuat anak-anak senang tetapi juga orang tua 

yang hadir juga dapat menciptakan keakraban di antara volunter mahasiswa dengan para orang 

tua serta anak-anak. Acara ini menjadi sarana untuk saling bergembira dan menjalin hubungan 

baik.  

 

4. PENUTUP 

STARKIDS merupakan salah satu kegiatan mahasiswa di bidang kehumasan yang bergerak 

dalam program pengabdian masyarakat. Selain merupakan wujud pengabdian terhadap 

masyarakat STARKIDS juga merupakan bentuk kegiatan yang membantu mahasiswa untuk 

semakin memiliki jiwa peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan.  

Kebanyakan mahasiswa Sekolah Tinggi Tarakanita yang bergabung pada Club STARKIDS 

menganggap bahwa kegiatan tersebut adalah pengalaman pertama mengajar, terutama untuk 

mengajar pada anak-anak. Banyak hal yang didapat dari mengajar anak-anak dari Kampung 

Bojong yang kebanyakan dari mereka termasuk dalam golongan anak-anak kurang mampu. 

Mahasiswa menjadi lebih menghargai jasa-jasa para guru yang telah mengajar mereka sejak 

anak-anak hingga saat ini. Menjadi seorang pengajar itu ternyata tidak semudah yang 

dibayangkan. Ketika mengajar, tingkat kesabaran sangat diuji. Mahasiswa dituntut untuk sabar 
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dalam menghadapi anak-anak yang bandel, harus mengajarkan berkali-kali ketika ada anak yang 

belum mengerti dengan apa yang telah diajarkan dan lain-lain. 

Banyak hal diperoleh mahasiswa setelah ikut serta dalam mendampingi anak-anak Bojong 

belajar. Salah satunya, mahasiswa mendapat kesempatan untuk membentuk pribadi yang lebih 

baik lagi dari sebelumnya. Mahasiswa juga dapat mengembangkan sifat empati, leadership, 

team-work, time management dan Cc5 (Competent, Creativity, Compassion, Celebration, 

Conviction) yang merupakan nilai-nilai yang selalu dihidupi di STARKI.  Kegiatan ini 

merupakan hal yang menyenangkan dan penting utnuk dilakukan karena manusia yang hidup di 

dunia tidak bisa hidup sendiri. Setiap orang di dunia ini pasti memerlukan bantuan dari orang 

lain. Dari hal inilah maka terbentuklah suatu kerjasama yang harmonis antara kampus, 

mahasiswa, dan masyarakat disekitar. 
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ABSTRAK 

Remaja termasuk dalam generasi milenial, generasi yang lahir pada tahun setelah 1994. Ciri dari generasi ini 

semakin tinggi tingkat pendidikan, keberagaman, dan penggunaan teknologi yang sangat tinggi. Tantangan 

mendidik anak generasi milenial tentunya berbeda dengan mendidik anak generasi sebelumnya. Orang tua selalu 

ingin memberikan yang terbaik bagi anak. Namun, seiring perkembangan zaman, pola asuh anak pun harus 

disesuaikan. Oleh sebab itu, penting bagi orang tua untuk memahami bagaimana teknik pengasuhan yang tepat bagi 

generasi milenial sehingga dapat mencegah timbulnya perilaku bermasalah pada remaja. Sesuai permintaan dari 

mitra, tim UNTAR juga menambahkan seminar untuk remaja dengan tema kecerdasan majemuk. Supaya para 

remaja bisa mengali potensi diri selain di bidang akademis.   

Berdasarkan hasil evalusi kegiatan sebelumnya, ditemukan bahwa para peserta juga mengusulkan tema seminar 

berkaitan dengan identifikasi dan penangganan ABK (Anak berkebutuhan khusus) dengan target orang tua dan guru, 

serta tema lain berkaitan dengan remaja sesuai permintaan dari pihak mitra. Untuk itu, tim berkolaborasi dengan dua 

tim PKM lain (tim UNTAR 2 dan 3). Tim 2 UNTAR memberikan seminar (untuk orang tua) dan test dan penjelasan 

(untuk anak) berkaitan dengan bakat dan minat anak. Tim 3 UNTAR memberikan seminar mengenai identfikasi dan 

penangganan ABK.  

Kata kunci: Pola Asuh, Generasi milenial, ABK, Kecerdasan Majemuk  

 

1. PENDAHULUAN 

Papalia & Feldman (2012) mengatakan bahwa masa remaja adalah masa transisi dimana 

seseorang sudah bukan lagi anak-anak tetapi juga bukanlah orang dewasa. Masa remaja adalah 

masa yang membahagiakan sekaligus masa yang penuh gejolak. Remaja yang berada pada masa 

transisi seringkali memiliki sifat mudah dipengarui, labil, dan kurang punya pendirian. 

Akibatnya, remaja dapat dengan mudah menampilkan perilaku bermasalah atau yang biasa 

disebut dengan kenakalan remaja.  

Kenakalan remaja dapat terjadi karena faktor internal (krisis identitas diri, kurangnya kontrol 

diri, dll dan faktor eksternal (keluarga,pola asuh, teman, lingkungan yang kurang baik,dll). 

Kenakalan remaja apabila tidak dicegah dan ditangani tentunya akan berdampak buruk tidak 

hanya bagi masa depan remaja itu sendiri, tetapi juga pada lingkungan dan orang-orang 

disekitarnya.  

Faktor utama dalam pembentukkan karakter dan perilaku anak adalah keluarga, yang salah 

satunya terwujud dalam pola asuh. Pola asuh atau pengasuhan menurut Kuczynski (dalam Berns, 

2013) adalah proses interaksi timbal balik secara terus menerus antara orang tua dan anak. Arnett 

(2013) mengemukakan bahwa pola asuh merupakan pola yang ditunjukkan orang tua dalam 

menjalin relasi dengan anak – anak mereka. Pola asuh akan membentuk perilaku anak, dan 

membentuk kualitas hubungan antara anak dan orang tua (Steinberg, Vandell dan Bornstein, 

2011). Olson, Defrain, dan Skogrand (2011) menyatakan bahwa tujuan pengasuhan adalah 

menanamkan nilai dan kesan positif yang kelak akan berguna bagi kehidupan anak. 
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Pola asuh terdiri dari dua dimensi yaitu: parental responsiveness dan parental demandingness. 

Baumrind (dalam Gafoor dan Kurukkan, 2014), menyatakan bahwa parental responsiveness 

berkaitan dengan bagaimana orang tua menyesuaikan diri, mendukung, dan menyetujui 

permintaan anak. parental demandingness berkaitan dengan tuntutan orang tua terhadap anak 

dengan cara mendisiplinkan anak yang tidak patuh. Arnett (2013) menyatakan bahwa parental 

demandingness berkaitan dengan bagaimana orang tua menerapkan aturan, harapan dalam 

berperilaku dan meminta anak-anak untuk mematuhinya. Dalam parental demandingness 

terdapat sejumlah peraturan dan pengawasan yang ditetapkan orang tua pada anak-anaknya 

(Schaffer dan Kipp, 2014).  

Baumrind (1971) membagi pola asuh menjadi empat jenis. Antara lain: authoritarian, 

authoritative, permissive, dan neglectful. Pola asuh authoritarian adalah pola asuh yang bersifat 

membatasi, tuntutan yang tinggi dari orang tua terhadap anak. Keputusan ditangan orang tua, 

mengharapkan ketaatan yang ketat dari anak, dan sering mengandalkan kekuatan fisik (Sigelman 

dan Rider, 2012). Dolgin (2014) menyatakan bahwa orang tua dengan pola asuh authoritarian 

sangat menekankan pada hukuman dan tidak mentoleransi perbedaan pandangan dengan anak. 

Remaja yang dididik dengan pola asuh authoritarian dapat menjadi pemberontak, agresif dan 

berseteru dengan orang tua.  

Pola asuh authoritative merupakan pola asuh yang flexible, ditandai dengan tuntutan yang tinggi, 

diserta dengan dukungan yang tinggi pula (Sigelman dan Rider, 2012). Arnett (2013) 

menyatakan bahwa orang tua dengan pola asuh ini menerapkan aturan dan harapan yang jelas 

pada anak serta menjelaskan konsekuensi jika anak-anak tidak mematuhi. Selain itu, orang tua 

juga menjelaskan alasan suatu peraturan dibuat dan harapan orang tua terhadap anak-anak. 

Pola asuh permissive merupakan jenis pola asuh yang memanjakan anak. Tuntutan rendah dan 

dukungan yang tinggi dari orang tua terhadap anak adalah ciri dari pola asuh ini. Shaffer dan 

Kipp (2014) menyatakan bahwa orang tua dengan pola asuh ini memberikan kebebasan pada 

anak untuk mengekspresikan perasaan dan dorongan hati, tidak terlalu memantau perilaku anak, 

jarang mengontrol perilaku anak.  

Pola asuh terakhir adalah neglectful. Sigelman dan Rider (2012) menyebutkan bahwa pola asuh 

ini adalah pola asuh dengan pola tuntutan dan dukungan yang rendah. Orang tua dalam hal ini 

cenderung tidak terlibat dalam pengasuhan anak. Pola asuh ini biasanya muncul pada orang tua 

yang terbebani dengan tekanan  dan masalah mereka sendiri sehingga tidak memiliki banyak 

waktu untuk memperhatikan anak (Schaffer dan Kipp, 2014).  

Ada beberapa factor yang mempengaruhi pola asuh. Bern (2013) menyatakan bahwa pola asuh 

dipengaruhi oleh situasi tertentu (stress), usia anak, urutan kelahiran, hubungan persaudaraan, 

temperamen anak dan orang tua, pengalaman orang tua, nilai budaya dan agama. Faktor lain 

yang mempengaruhi adalah factor social ekonomi, pekerjaan, kesehatan, dll. 

Remaja termasuk dalam generasi milenial. Hawkins, dkk (2017) menyatakan bahwa generasi 

millenials merupakan merupakan generasi yang lahir pada tahun setelah 1994. Ciri dari generasi 

ini semakin tinggi tingkat pendidikan, keberagaman, dan penggunaan teknologi yang sangat 

tinggi. Joint Venture Survey (2008), menyatakan bahwa generasi ini merupakan generasi yang 

paling terkoneksi secara sosial. Internet sangat berpengaruh terhadap keadaan generasi ini. Dapat 

dilihat bahwa generasi ini merupakan generasi informasi, semua batasan informasi telah terbuka 

secara luas melalui internet pada generasi ini.  

Tantangan mendidik anak generasi milenial tentunya berbeda dengan mendidik anak generasi 

sebelumnya. Orang tua selalu ingin memberikan yang terbaik bagi anak. Namun, seiring 

perkembangan zaman, pola asuh anak pun harus disesuaikan. Oleh sebab itu, penting bagi orang 

tua untuk memahami bagaimana teknik pengasuhan yang tepat bagi generasi milenial sehingga 

dapat mencegah timbulnya perilaku bermasalah pada remaja.  
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Berdasarkan fenomena tersebut, ditambah dengan hasil evaluasi dari para khalayak sasaran dari 

kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, tim pengusul merasakan perlu adanya seminar 

berseri tentang pola asuh dari segala aspek untuk membantu orang tua (guru) menemukan pola 

asuh yang tepat bagi anak-anaknya. Berdasarkan hasil evalusi kegiatan sebelumnya, juga 

ditemukan bahwa para peserta mengusulkan tema seminar berkaitan dengan identifikasi dan 

penangganan ABK (Anak berkebutuhan khusus) dengan target orang tua dan guru, serta tema 

lain berkaitan dengan remaja sesuai permintaan dari pihak mitra. Untuk itu, tim berkolaborasi 

dengan dua tim PKM lain (tim UNTAR 2 dan 3). Tim 2 UNTAR memberikan seminar (untuk 

orang tua) dan test dan penjelasan (untuk anak) berkaitan dengan bakat dan minat anak. Tim 3 

UNTAR memberikan seminar mengenai identfikasi dan penangganan ABK.  

tim UNTAR juga menambahkan seminar untuk remaja dengan tema kecerdasan majemuk. 

Supaya para remaja bisa mengali potensi diri selain di bidang akademis.   

Tema kecerdasan majemuk dan minat dipilih dikarenakan dengan menyadari kecerdasam 

majemuk dan minat maka remaja dapat mengali potensi dalam dirinya dengan lebih tepat 

sasaran, mencegah kesalahan dalam memilih jurusan, dll sehingga kelak dapat bekerja dan 

berkembang sesuai dengan potensi dan minat. Keselarasan antara bidang yang diminati dengan 

pekerjaan dan pendidikan, akan menimbulkan perasaan positif yang membuat seseorang mau 

melibatkan dirinya secara penuh untuk menekuni bidang tersebut, dan sebaliknya. 

Bagi orang tua, dengan mengetahui minat dan kecerdasan majemuk anak, maka orang tua 

diharapkan tidak salah dalam mengarahkan anak. Baik dalam pemilihan jurusan pendidikan 

maupun dalam bidang lain seperti pekerjaan,dll.  

Mempertimbangkan kondisi tersebut diatas, dipandang penting untuk memberikan informasi 

terkait kecerdasan majemuk dan minat siswa. Minat siswa dapat ditentukan melalui test 

(Holland) untuk menggali arah minat siswa yang nantinya disesuaikan dengan kemampuan 

setiap siswa. Hasil test diharapkan dapat memberikan masukan bagi siswa dan orang tua untuk 

menentukan jurusan bidang studi atau bidang pekerjaan yang sesuai. 

Tema lain yang awalnya juga  ditawarkan dalam kegiatan ini adalah mengenai bagaimana 

mengajarkan anak mengenal dan mengatur keuangan sejak dini. Hal ini penting mengingat 

proses mengenal dan mengelola uang tidak hanya perlu dilakukan orang tua, anak-anak sejak 

dini juga harus dikenalkan dengan uang dengan tujuan supaya anak-anak mampu menggunakan 

uang dengan baik dan juga kelak dapat mengatur keuangan dengan baik 

(http://www.finansialku.com/siapa-yang-perlu-belajar-keuangan-keluarga, 2015). Namun pihak 

mitra merasa tema tersebut kurang sesuai dengan kebutuhan khalayak sasaran dan mengarahkan 

tim untuk memberikan seminar dengan tema yang disebutkan diatas.  

Tema-tema yang disebutkan diatas, yang disampaikan baik oleh TIM UNTAR, TIM UNTAR 2, 

TIM UNTAR 3, satu sama lain saling berkaitan dengan pola asuh.  

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM  

Guna menjawab kebutuhan mitra, maka tim menawarkan beberapa bentuk kegiatan dalam 

rangkaian kegiatan selama 2 hari di tempat mitra pada bulan September 2018. Adapun kegiatan-

kegiatan tersebut antara lain: (1). Seminar & test untuk Remaja, (2). Seminar untuk Orang Tua, 

Guru,dan pemerhati masalah pengasuhan 

Sasaran kegiatan ini adalah 100 orang orang tua, dan guru, ditambah dengan sekitar 50 remaja 

(kelas 9 – 12). Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari.  

Mitra dalam kegiatan PKM ini adalah sebuah Gereja yang berada di Kota Kediri – Jawa Timur.  

 

http://www.finansialku.com/siapa-yang-perlu-belajar-keuangan-keluarga
http://www.finansialku.com/siapa-yang-perlu-belajar-keuangan-keluarga
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Jadwal tahapan pelaksanaan PKM 

 

Setelah beberapa kali melakukan pembicaraan via telepon, email, dan whatsapp dengan pihak 

mitra dan melakukan koordinasi dengan tim internal maka disepakati kegiatan seminar dengan 

tema tersebut diatas dan dengan detail pelaksanaan sebagai berikut: 

 

Seminar & Test Untuk Remaja (Hari I)  

Kegiatan seminar & test dimulai pada pukul 17.00 WIB (Mengingat pelaksaaan seminar dan test 

adalah hari kerja dan sekolah). Namun tim sudah bersiap beberapa jam sebelumnya untuk 

koordinasi dengan tim IT Gereja, berkoordinasi dengan Sie Acara, dan penandatanganan 

sertifikat.   

Kegiatan dimulai tepat waktu. Jadwal acara secara garis besar terlampir.  

Kegiatan hari I adalah kegiatan seminar khusus Remaja (SMP dan SMA). Seminar dihadiri 42 

peserta dari target awal 50 orang. Pada kegiatan hari I ini peserta mendapat test Minat Holland 

dan test Gaya Belajar. 

Test Minat dilaksanakan dan di scoring hasilnya oleh Psikolog anggota tim. Scoring dilakukan 

langsung setelah pelaksanaan test di ruang terpisah. Selama proses scoring, kegiatan seminar 

tetap berjalan, sehingga kegiatan tetap berlangsung tanpa jeda. 

Pelaksanaan test dilakukan secara clasical (bersama-sama). Peserta mendapat kertas kerja (alat 

test) untuk diisi secara mandiri dan kemudian dikembalikan kepada tim untuk discoring. Para 

peserta hanya mendapat nilai dan intepretasinya. Kertas kerja tidak dikembalikan karena unsur 

kerahasiaan dalam alat test tersebut.  

Test pertama adalah test Minat. Menggunakan alat test Holland. Waktu pengerjaan test kurang 

lebih 30 – 45 menit.  

Test kedua adalah test Gaya Belajar. Waktu pengerjaan test kurang lebih 20 – 30 menit 

Pelaksanaan test dan kegiatan ceramah diatur sedemikian rupa dengan memperhitungkan waktu 

scoring, dan inteptretasi, sehingga kegiatan seminar tidak terhenti.  

 

 

 

No Jenis Kegiatan 

Bulan 

Juli –

Agustus 

2018  

September 

2018 

Oktober – 

Desember 2018 

1. Pembicaraan dengan  manajemen     

2. Penyusunan Proposal, dll    

3. Seri Seminar Parenting    

4. Evaluasi, Laporan    
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Detail kegiatan 

  

Kegiatan Keterangan 

Test Minat – Holland  

Koreksi hasil tets  

Tim UNTAR 1 & 3 

Test Gaya Belajar  

Gaya Belajar  

Tips Sukses UN  

Tim UNTAR 3 

Multiple Intelligence Tim UNTAR 1 

Penjelasan Test Minat Tim UNTAR 3 

 

Setelah rangkaian kegiatan selesai, dibuka sesi tanya jawab. 5 orang peserta bertanya berkaitan 

dengan materi minat. Seperti: Apakah minat seni harus kuliah di fakultas seni? Bagaimana 

mengatasi minat yang berubah – ubah? Bagaimana apabila minat menjadi Guru sekaligus 

berbisnis?, dll seputar minat.  

 

Seminar untuk Orang Tua, Guru (Hari II) 

Kegiatan pada hari kedua ditujukan untuk orang tua dan guru. Jumlah peserta adalah 101 peserta 

Total target peserta untuk hari ke 2 adalah 100 orang 

Kegiatan hari ke 2 dengan target sasaran orang tua dan guru diisi dengan kegiatan ceramah dari 

para Psikolog sesuai dengan masing-masing bidang keahlian. Tema ceramah pada sesi terakhir 

adalah “Mengenal Minat Anak”. Tema ini dipilih dengan tujuan supaya orang tua memahami 

dan mengetahui minat Anak dan mampu memahami intepretasi dari hasil test Holland yang 

dilakukan sebelumnya. Mengingat hampir semua orang tua para remaja peserta test hadir dalam 

seminar hari ke 2.  

 

Detail kegiatan  

 

Kegiatan Keterangan 

Identifikasi Anak Kebutuhan Khusus (ABK) Tim UNTAR 2 

Mengasuh Kids Zaman Now Tim UNTAR 1 

Mengenal Minat Anak  Tim UNTAR 3 

 

Seminar pada hari ke 2 berakhir pukul 21.00 WIB dikarenakan waktu penyampaian materi yang 

panjang dan beberapa pertanyaan dari orang tua terkait dengan ABK, dan lain – lain. 

Pertanyaan dari peserta tidak hanya berkaitan dengan materi hari 2, tetapi salah satu peserta yang 

juga merangkap sebagai panitia juga bertanya mengenai Multiple Inteligence (materi hari 1).  
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3. HASIL & PEMBAHASAN  

Hasil  

Kegiatan seminar dua hari berjalan dengan lancar. Pada hari pertama peserta adalah 42 remaja 

(dari target awal 50) kelas 9 – 12. Terdapat 8 orang peserta yang tidak hadir dikarenakan harus 

mengikuti kegiatan extrakurikuler. Meskipun demikian, kegiatan hari pertama berjalan dengan 

lancar dan tepat waktu. Peserta memberikan testimoni bahwa hasil test cocok dengan minat 

masing-masing. 

Pada hari kedua peserta adalah 101 orang tua dan guru. Kegiatan hari kedua berjalan lancar 

namun banyak waktu terbuang karena kendala teknis. Berkaitan dengan materi, peserta 

menyatakan pada pihak mitra, bahwa salah satu tema seminar yang disampaikan membuat 

sebagian besar peserta kebingungan dan tidak paham. Ketika dikonfirmasi lebih lanjut hal ini  

disebabkan karena kurangnya kemampuan narasumber dalam memilah dan menjelaskan materi 

tersebut. Namun demikian, secara garis besar mitra dan para peserta merasa sangat terbantu 

dengan kegiatan seminar dan test ini.  

 

Pembahasan  

Faktor utama dalam pembentukkan karakter dan perilaku anak adalah keluarga, yang 

salah satunya terwujud dalam pola asuh. Olson, Defrain, dan Skogrand (2011) menyatakan 

bahwa tujuan pengasuhan adalah menanamkan nilai dan kesan positif yang kelak akan berguna 

bagi kehidupan anak. Ada beberapa factor yang mempengaruhi pola asuh, salah satunya adalah 

usia anak (Bern, 2013). Remaja termasuk dalam generasi milenial. Hawkins, dkk (2017) 

menyatakan bahwa generasi millenials merupakan merupakan generasi yang lahir pada tahun 

setelah 1994. Ciri dari generasi ini semakin tinggi tingkat pendidikan, keberagaman, dan 

penggunaan teknologi yang sangat tinggi. Joint Venture Survey (2008), menyatakan bahwa 

generasi ini merupakan generasi yang paling terkoneksi secara sosial. Internet sangat 

berpengaruh terhadap keadaan generasi ini. Dapat dilihat bahwa generasi ini merupakan generasi 

informasi, semua batasan informasi telah terbuka secara luas melalui internet pada generasi ini.  

Tantangan mendidik anak generasi milenial tentunya berbeda dengan mendidik anak 

generasi sebelumnya. Orang tua selalu ingin memberikan yang terbaik bagi anak. Namun, seiring 

perkembangan zaman, pola asuh anak pun harus disesuaikan. Oleh sebab itu, penting bagi orang 

tua untuk memahami bagaimana teknik pengasuhan yang tepat bagi generasi milenial sehingga 

dapat mencegah timbulnya perilaku bermasalah pada remaja.  

 Kegiatan PKM yang dilakukan tim UNTAR berusaha membantu khalayak sasaran orang 

tua, guru, pemerhati, dll untuk menemukan bagaimana karakteristik generasi milenial, 

bagaimana pola asuh yang tepat, bagaimana menghadapi generasi ini.  

 Selain pola asuh untuk anak-anak normal, dijelaskan juga bagaimana pola asuh untuk 

anak-anak berkebutuhan khusus. Khayalak sasaran diajarkan mengenali, mengklasifikasi, dan 

menanggani anak-anak berkebutuhan khusus.  

 Selain menjelaskan mengenai bagaimana pola asuh untuk generasi milenial dan ABK, 

orang tua dan khalayak sasaran juga mendapat penjelasan mengenai minat dan kecerdasan 

majemuk anak.  Orang tua dan khalayak sasaran diharapkan tidak salah dalam mengarahkan 

anak. Baik dalam pemilihan jurusan pendidikan maupun dalam bidang lain seperti pekerjaan,dll.  

 Kegiatan PKM UNTAR ini juga sekaligus menyasar remaja (seminar dan pemberian 

test). Tema kecerdasan majemuk (seminar) dan minat (test dan seminar) dipilih dikarenakan 

dengan menyadari kecerdasam majemuk dan minat maka remaja dapat mengali potensi dalam 

dirinya dengan lebih tepat sasaran, mencegah kesalahan dalam memilih jurusan, dll sehingga 

kelak dapat bekerja dan berkembang sesuai dengan potensi dan minat. Keselarasan antara bidang 
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yang diminati dengan pekerjaan dan pendidikan, akan menimbulkan perasaan positif yang 

membuat seseorang mau melibatkan dirinya secara penuh untuk menekuni bidang tersebut, dan 

sebaliknya. Hasil test diharapkan dapat memberikan masukan bagi remaja sendiri dan orang tua 

untuk menentukan jurusan bidang studi atau bidang pekerjaan yang sesuai. 

 

4. KESIMPULAN & SARAN 

Kesimpulan 

Secara umum kegiatan berjalan dengan lancar, meskipun ada beberapa kendala teknis dan non 

teknis namun dapat diatasi dan dijadikan pertimbangan untuk melakukan kegiatan berikutnya. 

Khalayak sasaran (orang tua, guru, pemerhati) terbantu dengan adanya kegiatan ini. Khalayak 

sasaran menjadi mendapat informasi yang cukup tentang pola asuh generasi milenial, pola asuh 

ABK, minat dan kecerdasan majemuk anak. Remaja (siswa) merasa terbantu dengan adanya test 

minat terutama dalam kaitannya dengan proses pemilihan jurusan perkuliahan dan beberapa 

dalam menentukan pilihan karier. 

 

Saran  

Kegiatan semacam ini hendaknya diadakan secara berkesinambungan, dengan topik yang praktis 

sehingga mudah dipahami dan aplikatif. Pemilihan pembicara juga harus diperhatikan mengingat 

kemampuan pembicara dalam menyampaikan materi sangatlah penting. 

 

Ucapan Terima Kasih  

Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga kegiatan seminar bisa berjalan 

dengan lancar. Pihak-pihak tersebut antara lain:  

1. Direktorat Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat – Universitas Tarumanagara 

2. Pimpinan, keluarga. dan segenap pengurus Gereja X – Kediri – Jawa Timur 

3. Sekolah yang mengirimkan para murid untuk menjadi peserta 

4. Panitia Kegiatan  

5. Para peserta seminar  
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ABSTRAK 

Serua adalah sebuah Kelurahan yang terletak di Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, dan merupakan salah satu 

kelurahan dari 7 (tujuh) kelurahan di Kecamatan Bojongsari. dengan luas wilayah 3,26 Km2, sehingga kepadatan 

penduduk kelurahan Serua sebesar 5.875 jiwa/km2.  Tujuan kegiatan Program Penerapan Teknologi Tepat Guna 

Kepada Masyarakat yang dilaksanakan ini, adalah (1) mengelola sampah plastik dan nonorganik yang dilakukan di 

Serua untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, (2) mengolah limbah plastik menjadi produk yang 

bermanfaat bagi masyarakat, (3) mendesain jenis teknologi tepat guna yang dapat dikembangkan untuk mengolah 

sampah plastik sehingga memiliki nilai ekonomis, dan (4) memberdayakan masyarakat sehingga terciptanya alat 

pencacah plastik dan mesin pencetak yang dapat digunakan untuk daur ulang plastik. Metode yang dilakukan dalam 

kegiatan ini adalah sosialisasi, pelatihan pengolahan sampah botol plastik, dan monitoring serta pendampingan. 

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini sebagai upaya membantu mitra dalam penanganan permasalahan sampah 

botol plastik menjadi produk lainnya dengan bantuan teknologi tepat guna yang dapat memberikan manfaat kepada 

mitra, sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat.  

Kata kunci: Sampah, botol plastik, produk, alat pengolahan plastik 

 

1. PENDAHULUAN 

Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan 

masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, 

kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, 

dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat.  

Sampah rumah tangga yang dihasilkan masyarakat selalu menjadi permasalahan dalam 

pembangunan khususnya di perkotaan. Produksi sampah Kota Depok saat ini mencapai 1.320 

ton per hari, sementara kapasitas daya tampung Unit Pelaksana Teknis Tempat Pembuangan 

Akhir (UPT-TPA) Cipayung setiap hari hanya sanggup mengelola 850-900 ton sampah setiap 

hari yang berasal dari pemukiman penduduk, sekolah, pasar, dan perkantoran.  

Serua adalah sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, dan 

merupakan salah satu dari 7 (tujuh) kelurahan di Kecamatan Bojongsari. Pada tahun 2015 jumlah 

penduduk Kelurahan Serua sebanyak 19.152 jiwa dengan luas wilayah 3,26 Km2, sehingga 

kepadatan pendudukan Kelurahan Serua sebesar 5.875 jiwa/Km2. Perumahan-perumahan yang 

berada di Serua saat ini mencapai ratusan bahkan ribuan unit rumah dengan desain minimalis 

dan menonjolkan kesan asri. Namun dengan kepadatan pendudukan Kelurahan Serua sebesar 
5.875 jiwa/Km2 dan seiring meningkatnya jumlah penduduk di wilayah Serua, Kecamatan 

Bojongsari Kota Depok, diikuti pula oleh peningkatan pendapatan, perubahan pola konsumsi, 

pertumbuhan ekonomi, serta urbanisasi dan industrialisasi, sehingga sangat berdampak terhadap 
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meningkatnya potensi timbulan sampah, kebersihan lingkungan, yang pada akhirnya dapat 

menimbulkan berbagai macam pencemaran baik udara, tanah, dan air. 

Plastik adalah istilah umum bagi polimer, material yang terdiri atas rantai panjang karbon dan 

elemen-elemen lain yang mudah dibuat menjadi berbagai bentuk dan ukuran. Plastik dibuat 

secara polimerisasi yaitu menyusun dan membentuk secara sambung-menyambung, bahan dasar 

plastik yang disebut monomer. Tidak dapat dipungkiri plastik adalah salah satu jenis material 

yang sangat sering dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Plastik banyak digunakan karena 

proses pembuatannya yang mudah, harga yang murah, sifat plastik yang mudah dibentuk dan 

tahan lama. Penggunaan plastik sudah banyak, mulai dari pembungkus permen sampai dengan 

komponen pesawat luar angkasa. Namun, dibalik keunggulan tersebut, plastik memiliki efek 

samping yang besar bagi lingkungan karena sangat sulit terurai secara alami, dibutuhkan waktu 

sekitar 500 sampai dengan 1000 tahun agar plastik dapat terurai di alam. 

Upaya peningkatan nilai ekonomis sampah plastik dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan 

dan mengolah sampah plastik menjadi produk yang memiliki nilai guna melalui pelatihan 

pengolahan sampah plastik. Keberadaan mitra sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan 

program pengabdian kepada masyarakat yang akan diterapkan, selain itu mitra juga dapat 

memanfaatkan teknologi pengolahan sampah plastik, sehingga dapat meningkatkan ekonomi 

masyarakat. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa permasalahan mitra, yaitu:  

1. Perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap kondisi lingkungan, sehingga kondisi 

lingkungan tidak bersih; 

2. Belum optimalnya masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik menjadi produk yang 

memiliki nilai tambah; 

3. Teknologi pengolahan sampah masih konvesional dan belum tersedianya alat pengolahan 

sampah plastik; 

4. Masih kurangnya kreativitas dan daya cipta produk berbasis sampah plastik, dan  

5. Manajemen pengelolaan sampah masih dilakukan secara konvensional. 

 

2. METODE PELAKSANAAN 

Solusi yang ditawarkan kepada mitra adalah memberikan pelatihan/penyuluhan tentang 

mengelola sampah plastik, pelatihan pengolahan sampah plastik khususnya sampah botol plastik 

menjadi produk yang memiliki nilai manfaat untuk meningkatkan pendapatan ekonomi 

masyarakat, dan pengembangan teknologi tepat guna untuk mengolah sampah plastik.   

Keuntungan yang dapat diperoleh masyarakat di Kelurahan Serua dalam mengolah sampah 

plastik, adalah (1) mengurangi timbulan sampah plastik yang dibuang ke TPA, (2) 

mengoptimalkan pemanfaatan sampah plastik menjadi produk yang memiliki manfaat, (3) dapat 

mengembangkan teknologi pengolahan sampah plastik yang tepat dan efisien, dan (4) 

meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dari pemanfaatan sampah plastic. 

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program penerapan teknologi tepat guna kepada 

masyarakat ini, dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi/tanya jawab, dan pelatihan. 
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Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan 

No Jenis Kegiatan Partisipasi 

Masyarakat 

Luaran Kegiatan Solusi Masalah 

1 Sosialisasi Sebagai peserta aktif 

dan menyiapakan 

tempat selama 

kegiatan berlangsung 

Mitra memahami 

tentang pemanfaatan 

dan pengolahan 

sampah plastik 

Metode yang 

digunakan motivasi 

dan melibatkan mitra 

2 Rencana Tindakan Aktif melakukan 

usaha pengolahan 

sampah plastik 

Pembinaan atau 

penyuluhan dan 

pelatihan kepada 

mitra secara detail 

Pemanfaatan sampah 

sebagai bahan baku 

pengolahan sampah 

plastik dan pen-

dampingan dalam 

proses pembuatan alat 

pengolahan sampah 

plastik yang tepat dan 

efisien 

3 Pelatihan dan Praktek Sebagai peserta 

pelatihan 

Mitra mampu 

melakukan proses 

pengolahan sampah 

plastik menjadi 

produk 

Pelatihan dan strategi 

penggunaan peralatan 

dalam proses 

pembuatan produk 

4 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Monitoring 

dan evaluasi bersama 

tim pelaksana dan 

mitra 

Melaksanakan 

monev terkait hasil 

dan tindak lanjut 

Tim pelaksana dan 

mitra bersama-sama 

melakukan evaluasi 

    

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan program penerapan teknologi tepat guna kepada masyarakat ini diawali dengan 

sosialisasi atau koordinasi kepada mitra tentang persiapan pelaksanaan kegiatan, penentuan 

peserta yang akan dilibatkan pada program kegiatan dengan kisaran peserta yang diharapkan 

sebanyak 10 orang, serta penentuan tempat pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan ini dilaksanakan 

pada 2 (dua) mitra yaitu Kelompok Karang Taruna Kelurahan Serua, dan Pengelola Unit 

Pengolahan Sampah (UPS) Serua. 

Rencana tindakan dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk kegiatan, yaitu sosialisasi/penyuluhan dan 

pelatihan dan pendampingan kepada mitra. Sosialisasi/penyuluhan materi pengolahan sampah 

berbasis masyarakat, teknologi pengolahan sampah dan tantangan sampah plastik kepada mitra 

dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah disepakati, tingkat partisipasi yang tinggi dari 

mitra terlihat dengan kehadiran dan keterlibatan dalam diskusi yang sangat serius, kegiatan 

penyuluhan dilaksanakan pada malam hari mulai pukul 19.00 s/d 21.30 WIB bertempat di 

komplek Taman Serua Indah. 
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Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan tentang Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat 

Kegiatan pelatihan dan pendampingan dilakukan dengan kegiatan penggunaan peralatan 

pengolahan sampah plastik secara efisien dan efektif, pelatihan pembuatan produk berbasis 

limbah/sampah plastik, dalam pelatihan ini digunakan sampah plastik dengan karaktiristik 

Polyethylene Terephthalate (PET). PET memiliki karakteristik transparan, jernih dan kuat. 

Biasanya dipergunakan sebagai botol minuman (air mineral) tetapi tidak untuk air hangat atau 

panas. Serpihan dari PET yang telah dihasilkan dibersihkan dan didaur ulang, sehingga dapat 

digunakan untuk membuat produk seperti pot hidroponik untuk menaman sayur-sayuran. 

 

   
Gambar 2. Diskusi tentang Penerapan Teknologi Tepat Guna Pengolahan Sampah Plastik 

 

Kegiatan pelatihan pengolahan sampah plastik menjadi produk dilaksanakan pada tanggal 23 

Agustus 2018 di kantor Kelurahan Serua, Bojongsari Kota Depok. Peserta yang hadir adalah 

petugas UPS Serua dan beberapa anggota Karang Taruna Kelurahan Serua. 
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Gambar 3. Sosialisasi Penerapan Teknologi Tepat Guna Pengolahan Sampah Plastik 

 

Penerapan teknologi tepat guna pengolahan sampah plastik digambarkan sebagai berikut: (1) 

pengambilan sampah dapat dilakukan dengan mengumpulkan sampah-sampah yang berasal dari 

TPS/TPA, langkah selanjutnya sampah yang telah terkumpulkan kemudian dipilah berdasarkan 

jenis sampah, (2) proses pemisahan dan pembersihan sampah plastik, sesuai dengan jenis dan 

karakteristik sampah plastik yang ada, (3) proses pencacahan dan pengepresan yang dilakukan 

dengan menggunakan peralatan yang telah dipersiapkan, dan (4) proses pembuatan produk, hasil 

dari proses cacah dan pengepresan berupa balok kecil plastik, wadah (kotak penyimpanan), 

mainan, dan pot hidroponik untuk menanam sayur-sayuran. 
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Gambar 4. Proses Pembuatan Alat Pencacah Sampah Plastik 

 

Gambar 5. Kegiatan Pengoperasian Alat Pencacah Sampah Plastik 

 

Gambar 6. Hasil Cacahan Sampah Plastik 

 

Kegiatan program penerapan teknologi tepat guna kepada masyarakat ini memberi pengaruhan 

kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat memanfaatkan sampah botol plastik 

untuk diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis, dan dapat memberi peluang kepada 

masyarakat untuk menciptakan ladang usaha dari sampah botol plastik, sehingga terjadi 

peningkatan ekonomi masyarakat. 
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Gambar 7. Kegiatan Dialog Interaktif tentang Pengolahan Sampah Plastik 

 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan Topik “Pengolahan Sampah Plastik Melalui Pemberdayaan 

Masyarakat”, peserta begitu aktif berdiskusi, pengolahan sampah secara rutin sudah dilakukan, 

namun persoalan yang masih dihadapi adalah pola piker masyarakat tentang pengolahan sampah 

masih belum maksimal. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan ini, adalah (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

melalui pemanfaatan sampah botol plastik, (2) sebagai solusi pemecahan masalah sampah plastik 

di Serua, Kecamatan Bojongsari Kota Depok, (3) pembuatan berbagai macam produk dari 

sampah botol plastik, dan (4) Teknologi Tepat Guna yang mudah dipahami, mudah dalam 

pemeliharaan, dan mudah diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. 

Dampak kegiatan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat dijadikan 

sebagai strategi jangka panjang oleh mitra dan pemerintah Kelurahan Serua, Kecamatan 

Bojongsari Kota Depok untuk meraih kesejahteraan secara berkelanjutan, dan mampu terus 

mengembangkan inovasi sebagai unggulan daerah atau mitra. Secara sosial penerapan teknologi 

tepat guna ini tentunya memberi dampak pada kemandirian masyarakat, dan juga dapat 

dikembangkan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

Secara umum kegiatan Penerapan Teknologi Tepat Guna Kepada Masyarakat yang dilaksanakan 

antara lain koordinasi dengan Mitra tentang jadwal kegiatan, sosialisasi/penyuluhan berjalan 

dengan lancar dan baik. Partisipasi Mitra sangat baik dan antusias dalam mengikuti kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 
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ABSTRAK 

Penelitian dengan topik “Redesain Kursi Roda Edukatif Untuk Anak Cer ebral Palsy Kondisi Cacat Terlantar Panti 

Asuhan Sayap Ibu, Bintaro, Tanggerang” di Jl. Graha Bintaro No.33B Pd. Kacang Tangerang Selatan, Banten 

merupakan wujud nyata kontribusi perencanaan ruang sederhana stimulasi ergonometri pergerakan terapi pada anak 

cacat (Cerebral Palsy) kelumpuhan otak yang berdampak kepada perkembangan motorik yang terhambat. 

Menuangkan keilmuan arsitektur bukan hanya kepada desain, tetapi penerapan pada wujud pengabdian masyarakat 

yang bertujuan membantu serta memfasilitasi hingga mengoptimalisasi kursi roda mereka untuk menjadi lebih layak 

dan lebih edukatif. Dengan kursi roda edukatif sebagai perwujudan dari program ruang sederhana (kursi) untuk 

pemenuhan gerakan sistem terapi pada kursi roda di panti asuhan adalah inti Penelitian ini. Meninjau kembali 

masalah, mengolah data, mengkaji dalam sudut pandang keilmuan arsitektur dan mengkolaborasikannya dengan 

program terapis terkait untuk memberikan rekomendasi solusi berupa produk desain furniture sederhana prototipe 

yang akan di fabrikasikan dan diuji coba untuk mendapatkan solusi bentuk terbaik. Menggunakan teknik fabrikasi 

sederhana serta detailing sambungan sederhana Penelitian ini akan menghasilkan produk skala 1:1 yang akan 

disumbangkan kepada panti asuhan tersebut. Adapun Penelitian ini akan dilanjutkan ke tahap publikasi artikel 

ilmiah yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk masyarakat yang membutuhkan.  

Kata kunci: Redesain, Kursi Roda Edukatif, Produk Desain  

 

1. PENDAHULUAN 

Latar belakang 

Yayasan Sayap Ibu cabang provinsi Banten (YSI-Banten)  merupakan lembaga non profit dan 

non pemerintah yang berfokus pada penyantunan dan rehabilitasi anak disabilitas majemuk 

terlantar. Diresmikan pada tanggal 1 Oktober 2005, yayasan ini berlokasi di Graha Bintaro, 

Tangerang Selatan, dan sekarang dalam wacana menjadi pusat panti asuhan cacat ganda terlantar 

untuk kawasan Jabodetabek. YSI-Banten yang berinduk pada Yayasan Sayap Ibu Pusat, telah 

berperan di masyarakat dalam menangani anak-anak balita terlantar sejak 25 Mei 1955. YSI-

Banten saat ini menampung 37 anak dalam panti (periode 3 Tahun); dan di periode yang sama 

juga sudah lebih dari 440 anak disabilitas dari keluarga pra-sejahtera (binaan YSI-Banten yang 

masih tinggal bersama orang tua ataupun keluarga terdekatnya). Anak-anak yang diasuh adalah 

penyandang disabilitas majemuk seperti hydrocephallus, microcephaly, down syndrome, 

cerebral palsy, Autisme dan lainnya. 
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Gambar 1. Kondisi anak-anak asuhan YSI - Banten 

(Sumber: http://sayapibubintaro.org/anak/) 

 

Lokasi YSI-Bantentidak terlalu jauh bila ditempuh dengan jalan tol, dalam jam kerja biasa akan 

memakan waktu 30-40 menit sekali perjalanan menggunakan mobil dari Universitas 

Tarumanagara sehingga tidak terlalu sulit untuk melakukan observasi serta survey. Penelitian 

Desain Kursi Roda Multifungsi ini adalah sumbangsih dan kontribusi nyata Untar untuk bidang 

edukasi sosial bagi anak cacat terlantar, mengingat kurangnya wujud nyata dari subtansi 

pendidikan bagi masyarakat golongan terlantar dan juga disabilitas.  

Hampir semua anak dalam yayasan ini menggunakan kursi roda, karena 90% anak asuhan dan 

anak non-asuhan yang disabilitas tidak mampu berjalan. Kondisi kursi roda yang sudah lama 

tentu tidak mendukung proses edukasi dan segala kegiatan keseharian anak-anak tersebut, karena 

jarang ada donatur yang memberikan donasi berupa kursi roda akibat harga kursi roda dengan 

spesifikasi anak-anak cacat diagnosa Cerebral Palsy sangat mahal. Situasi panti yang 

memberikan edukasi cukup baik untuk anak-anak ini terkadang terhambat karena sarana dan 

prasarana yang kurang mendukung, walau kursi roda adalah bagian utama dalam mobilitas dan 

kemampuan anak untuk hidup mandiri. Kursi roda bukan tergolong kebutuhan sekunder. 

 

Rumusan masalah  

Tidak hanya mengamati masalah, penelitian ini juga melakukan wawancara langsung kepada 

para pengurus YSI-Bintar. Para pengurus dapat menjelaskan secara detail, apa saja yang 

dibutuhkan dan diharapkan untuk optimalisasi edukasi dan perbaikan standar kehidupan anak-

anak panti YSI-Bintaro. Penentuan rumusan masalah yang akan dilanjutkan kepada rekomendasi 

solusi pengumpulan data tentang penghuni dan pengguna kursi roda dilakukan terlebih dahulu.  

Pada tahap proposal awal ini, rumusan dan batasan masalah yang ditemukan adalah sebagai 

berikut;  

1. Tidak tersedianya detail desain kursi roda  yang sesuai dengan kondisi fisik dan psikologi 

anak panti. 

2. Sulitnya menemukan kursi roda  yang sesuai dengan kebutuhan anak panti dan spesifikasi 

kondisi fisik anak panti dengan sumber anggaran donasi.  

Dengan demikian, penelitian ini akan merujuk kepada perencanaan kembali kursi roda sederhana 

yang memenuhi spesifikasi dan kegiatan edukasi anak-anak panti YSI-Bintaro. 

 

2. LANDASAN TEORI 

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan 

hidupnya agar lebih bermartabat. Karena itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan 

http://sayapibubintaro.org/anak/
http://sayapibubintaro.org/anak/
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pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali termasuk mereka 

yang memiliki perbedaan dalam kemampuan atau difabel seperti yang tertuang pada UUD 1945 

pasal 31 (1). Kurangnya perhatian akan masyarakat difabel dan mereka yang memiliki 

keterbatasan kemampuan menjadikan pendidikan mereka sangat memprihatinkan, seperti pada 

gambar dibawah dapat dilihat tingginya penduduk Indonesia yang dikatakan disabilitas masuk 

kepada kategori tidak sekolah. Hal ini terus meningkat bila kurangnya perhatian untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran masyarakat Indonesia yang dikatakan 

sangat minim unuk anak-anak disabilitas. Pada penelitian ini, masyarakat disabilitas yang akan 

diteliti adalah anak disanilitas dengan diagnosa Cerebral Palsy(CP). 

 

 

Gambar 2. Prevalensi Disabilitas Penduduk Indonesia menurut Pendidikan Berdasarkan Data 

Riskesdas 

Sumber: Badan Litbangkes Kementrian Kesehatan, 2013 

 

Pendidikan bukan hanya seputar sistem dan materi yang disampaikan, edukasi untuk anak-anak 

CP  harus diperhatikan dari segi keseharian. Target edukasi bisa hanya untuk kemandirian hidup 

dan selanjutnya bila dasar kemandirian hidup sudah dikuasai pendidikan tingkat Sekolah Dasar 

dst baru dapat diperhatikan. Fasilitas edukasi untuk anak CP dapat dibangun dari hal kecil, 

seperti bagian ruang yang terdapat pada sekitar keseharian anak CP.  Namun arti dari ruang 

sendiri menurut anak CP dan manusia pada umumnya bisa saja berbeda. Dari isu dassar ini, 

pentingnya edukasi dan pendidikan yang tepat untuk anak-anak berkebutuhan  khusus telah 

menjadi isu dunia yang cukup di perhatikan dan cukup memprihatinkan di Indonesia. 

Prevalensi penduduk Indonesia yang mendapat pendidikan dengan tepat yang sangat rendah 

menjadi urgenitas aspek yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Pendidikan bagi anak-anak 

berkebutuhan khusus bukan berarti pendidikan ang sama seprti anak normal, tetapi seharusnya 

disesuaikan dengan beberapa spesifikasi mereka. Dalam penelitian ini, aspek pendidikan yang 

akan ditelaah lebih jauh adalah pendidikan kemandirian utnuk anak Cerebral Palsy. Dengan 

keterbatasan motorik yang menjadi kendala besar, proses dan detail pendidikan harus diiringi 

oleh fasilitas dan sarana yang tepat.  

 

3. SOLUSI DAN TARGET LUARAN 

Berdasarkan permasalahan kondisi area bermain di YSI-Bintaro, maka solusi yang tim ajukan 

adalah produk desain hasil pemikiran ulang rancang sederhana kursi roda yang sangat sesuai 

dengan kondisi fisik anak YSI-Bintaro. Detail gambar dan rancangan akan diberikan kepada 

subjek & objek penelitian (YSI-Bintaro) dan produk skala 1:1 yang akan di fabrikasikan sebagai 

sampel akan disumbangkan untuk anak-anak panti. Penelitian iniadalah tahapan awal yang dapat 

dikembangkan serta diteliti lebih lanjut untuk kepentingan masyarakat kalangan disabilitas yang 

terlantar. Adapun detail solusi dan target luaran akan dijabarkan pada tahap pelaksanaan 
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penelitian  ini. Berikut adalah tahapan yang akan dilaksanakan untuk mencapai solusi dan 

produk sebagai target luaran: 

 

 

Gambar 3.  Tahapan & Luaran Penelitian Desain Kursi Roda Multifungsi   

(Sumber: Tim Pengusul, 2018) 

 

4. SOLUSI DAN TARGET LUARAN 

Kegiatan Penelitian Desain Kursi Roda Multifungsi ini terbagi menjadi 3 tahap sebagai berikut:  

Pertama, Pada tahapan pengumpulan data akan menghasilkan rumusan rekomendasi solusi 

yang tepat meliputi data medis anak cacat panti asuhan yayasan sayap ibu, data gerakan 

keseharian yang biasa dilakukan, wawancara kepada pengurus dan analisa obserfatif yang 

dilakukan selama 7 hari melalui rekaman video keseharian hingga pengamatan langsung di panti 

asuhan yayasan sayap ibu, Bintaro. Analisa dan pengamatan akan menitik beratkan kepada target 

desain kursi roda yang menunjang edukasi yang dibutuhkan dan kesediaan keadaan eksisting 

kursi roda sesuai dengan ergonometri anak cacat yayasan tri asih (Cerebral Palsy) tersebut.  

Kedua, Tahap perencanaan. Perencanaan tidak hanya meliputi kesesuaian data yang telah 

dikumpulkan merujuk kepada rekomendasi solusi yang dibutuhkan, tetapi juga menghasilkan 

sebuah gambar desain yang akan di fabrikasikan dalam skala 1:1. Pada tahap perencanaan, akan 

dilakukan beberapa tes langsung selama 3 kali untuk memastikan apakah produk redesain kursi 

yang sesuai spesifikasi keadaan  fisik dan bermanfaat secara edukasi bagi mereka. Tahapan 

perencanaan terdiri dari 2 tahap;  

Target Pencapaian solusi berupa Konsep; 

Gambar desain untuk difabrikasikan  

Ketiga,Tahap pelaksanaan yang akan dilakukan setelah gambar desain telah ditentukan dan 

akan di uji coba kepada anak panti asuhan. Untuk tingkat akurasi yang tinggi, pelaksanaan uji 

coba akan dilakukan selama 3x, untuk menemukan beberapa titik kesalahan yang akan diperbaiki 

dan dilengkapi pada pelaksanaan akhir desain produk redesain kursi roda edukatif.  Hasil akhir 

setelah melalui 3 tahapan diatas akan disumbangkan kepada subjek & objek penelitian beserta 

gambar teknik prototipe yang diharapkan dapat membantu pengoptimalisasian edukasi dan 

kemandirian anak panti asuhan YSI-Bintaro. 
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5. HASIL 

Wawancara detail penggunaan kursi roda 

Tabel 1. Wawancara Kepada Fisioterapis 

No Subtansi Pertanyaan Konten Jawaban Pengaruhnya Terhadap Desain 

1 Berapa lama, dan bagaimana 

posisi serta kegunaan kursi 

roda untuk responden. 

- 12 jam penggunaan 

- Posisi sangat buruk bila 

tidak ada yang mengganjal 

(POSISI PUNGGUNG S)  

- Material nyaman untuk digunakan 

dalam jangka waktu panjang.  

- Ada spesifikasi untuk memperbaiki 

posisi tubuh yang tidak benar (sebagai 

bentuk tools therapy) 

2 Apa saja yang dilakukan 

responden saat menggunakan 

kursi roda dan apa yang perlu 

di targetkan dalam 

perlakukan tersebut. 

Makan, minum., terapi 

(hampir seluruh kegiatan 

dilakukan di kursi roda)  

Material dan detail desain harus sesuai 

dengan ergonometri dan kegiatan 

keseharian responden 

 

Analisa Ergonometri dan antropometri kursi roda eksisting 

 

 

Gambar 4.  Analisa Ergonometri Standar dan Kondisi Kursi Roda   

(Sumber: Olahan Penulis, 2018) 
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Gambar 5.  Panel Hasil Analisis  

(Sumber: Olahan Penulis, 2018) 
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Tabel 2. Proses Pengerjaan Redesain 

Waktu 

Tgl/bln/thn 

Subtansi Keterangan Pengerjaan Keterangan Foto 

17 Juli 2018 Menyiapkan kursi roda 

dengan spesifikasi 

responden  

Membeli rangka standar 

kursi roda baru untuk di 

tambahkan spesifikasi 

hasil riset dari responden 

terkait 

 

 

 

 

 

1  Agustus 

2018 
Uji coba pertama 

menambahkan segala 

spesifikasi dan kebutuhan 

sesuai ukuran dari objek 

teliti 

Memberikan struktur 

utama besi (rangka standar 

kursi roda), dilanjutkan 

penmbagan spesifikasi 

dengan struktur kayu jati 

belanda dan di bungkus 

busa serta kulit sintesis 

 

 

 

 

 

 

 

3 Agustus 

2018 
Membuat sampel 

eksperimental sederhana 

untuk menguji dan 

mendata serta menganalisa 

kegiatan edukatif terapis  

Pembuatan kursi dan meja 

ini guna mendapatkan data 

selengkap-lengkapnya 

untuk menunjang 

ketajaman analisa pada 

riset sederhana produk 

yang akan diproduksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Agustus 

2018 
Detail pengumpulan setiap 

sudut sekat kayu untuk 

pengamanan dan 

kenyamanan pengguna 

Desain portable dan 

spesifikasi sekat dirancang 

dapat berpindah-pindah 

sesuai ukuran tubuh dan 

kondisi tulang pengguna. 

 

 

 

 

 

6 Agustus 

2018 
Diberikan pengamanan 

double di bagian punggung 

sebagai tools tambahan 

untuk dapat memberikan 

dan mengedukasi 

responden 

Kayu yang digunakan kayu 

jatibelada dengan baut dua 

arah agar dapat dibongkar 

pasang sesuai kebutuhan 

 

 

 

 

 

 

 

7 Agustus 

2018 
Detail struktur kayu 

sebagai penyanggah 

punggung dan pinggul 

responden yang cenderung 

membentuk huruf S 

Penumpulan dan sudut 

kemiringan dikerjakan 

spesifik dengan analisa dan 

kebutuhan pengguna kursi 

roda. 

 

 

 

 

 

 

3 September 

2018 
Akan diujicoba oleh 

responden untuk final 

penentuan ukuran dan 

spesifikasi detail 

pergerakan serta 

Kombinasi besi dan kayu 

jati belnda juga cukup 

ringan untuk dilipat dan di 

bawa-bawa 
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portableing joint  

 

 

15 

September 

2018 

Redesain struktur dan 

konstruksi kursi roda 

antara pelat besi dan kayu 

yang di desain sesuai 

kebutuhan responden 

penelitian 

  

17 

September 

2018 

Bentuk penyanggah sesuai 

kebutuhan dislokasi tulang 

penggunna 

  

 

 

 

 

18 

September 

2018 

Dapat sewaktu-waktu 

dirubah dan di tambah 

berbagai fasilitas Buang air 

besar dan kebutuhan untuk 

menunjang aktifitas sehari-

hari lainnya 

  

20 

September 

2018 

Ukuran dan desainn yang 

didiskusikan dengan 

therapis serta pengurus 

panti dikuci dan di 

eksplorasi materialnya 

  

25 

September 

2018 

Material dan tambahan 

redesain memiliki berbagai 

alternatif pilihan 

tergantung dari pada 

kebutuhan pengguna.  

  

30 

September 

2018 

Peletakan dan posisi 

penyanggah tulang 

belakang juga dapat 

dirubah dalam ukuran yang 

telah disesuaikan dengan 

pengguna  

  

15 November 

2018 
PEMILIHAN 

PEMBUNGKUS 

STRUKTUR KAYU  

 

MATRAS & KULIT 

SINTESIS OSCAR 

  

 

 

 

 

 

5 Desember 

2018 
Pemasangan busa dan kulit 

sintesis dilakukan 

menutupi seluruh 

permukaan redesain kursi 

roda 

  

5 Desember 

2018 
Penambahan busa matras 

sebesar 2cm untuk 

pengguna lebih merasakan 

kenyamanan 
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15 Desember 

2018 
Penyanggah dan pelapis 

kulit sintesis dianggap 

sangat penting untuk daya 

tahan serta kenyamanan 

pengguna 

  

18 Desember 

2018 
Posisi dan ergonometri 

kursi roda setelah di lapisi 

busa dan kulit sintesis 

tidak berubah 

  

7 Januari 

2019 
Posisi senderan dapat 

dirubah hingga posisi 

tiduran 

  

10 Januari 

2019 
Posisi penyanggah juga 

dilapisi busa dan kulit 

sintesis 

  

14 Januari 

2019 
Pelapisan dilakukan 

hingga belakang dan sesuai 

kebutuhan dapat dilepas 

serta diganti kepada posisi 

oroginal kursi roda. 

  

20 Januari 

2019 
Sanggahan kaki tersedia 

hingga betis, mengindari 

kebengkokan atau 

dislokasi tulang kaki  

  

21 Januari 

2019 
Posisi busa dan detail 

ukuran sandaran 

disesuaikan dengan 

pengguna 

  

6 Februari 

2019 
Proses pengangkutan dan 

pengantaran ke lokasi 

mitra (Yayasan Sayap Ibu, 

Bintaro)  

  

6 Februari 

2019 
Proses penyerahaan 

produk redesain kursi roda 

edukatif terapis 

  

 

 

 

 

13 Februari 

2019 
Proses penjelasan 

penguunaan detail dan 

detail desain kursi roda 

 

 

13 Februari 

2019 
Serah terima  
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13 Februari 

2019 
 Testimoni responden  

 

 

 

      

Gambar 6.  Hasil Luaran 

(Sumber: Olahan Penulis, 2018) 
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ABSTRAK 

Area hijau menjadi salah satu solusi untuk mengurangi pemanasan global dan menyaring debu di kota-kota besar 

yang mempunyai tingkat polusi yang tinggi. Kantor sekretariat RW 08, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan 

Palmerah, Jakarta Barat merupakan salah satu bangunan fasilitas umum pemerintahan yang berada di daerah padat 

penduduk di pusat kota Jakarta Barat. Berdasarkan pengamatan di lapangan, area hijau yang berada di samping 

kantor sekretariat RW tersebut mempunyai area hijau yang sempit, kurang terawat, dan cat bak tanaman yang 

banyak terkelupas. Berdasarkan permasalahan tersebut maka tujuan dari PKM ini adalah mengoptimalkan area hijau 

Kantor RW 08 Kemanggisan dengan pengecatan ulang bak tanaman dan membuat percontohan Vertical Garden 

dengan tanaman-tanaman yang mampu mereduksi polusi udara. Area toilet kantor RW membutuhkan dinding 

pembatas agar toilet tidak terekspos ke luar. Oleh karena itu vertical garden dibuat di samping toilet agar bisa 

sekaligus sebagai dinding pembatas toilet dan berdampingan dengan papan nama RW sehingga lebih mudah terlihat 

oleh pengguna jalan yang melewati kantor RW. Diharapkan dengan dibangunnya percontohan Vertical Garden, 

warga RW 08 mampu secara mandiri membuat Vertical Garden di lingkungan rumah tinggal masing-masing untuk 

mengoptimalkan penghijauan secara vertikal.  

Kata kunci: area hijau, Vertical Garden, kantor sekretariat RW, percontohan. 

 

1. PENDAHULUAN 

Semakin banyak lahan yang digunakan untuk bangunan dan infrastruktur menyebabkan 

terjadinya ketidakseimbangan pasokan oksigen dan karbondioksida di udara. Di pedesaan yang 

masih mempunyai banyak lahan hijau mempunyai kadar oksigen yang seimbang dengan 

karbondioksida sedangkan di perkotaan yang semakin minim lahan hijaunya, kadar 

karbondioksida jauh lebih besar daripada oksigen. Penghijauan adalah salah satu cara untuk 

membersihkan udara dan menambah kadar oksigen di kota-kota besar yang mempunyai tingkat 

polusi tinggi (Frick dkk, 2007). 

Salah satu bentuk penghijauan secara vertical adalah Vertical Garden. Vertical garden efektif 

mereduksi polusi udara di jalan raya (Kusminingrum, 2016:102). Tanaman Taiwan Beauty 

(Cuphea hyssophylla) dapat mengurangi polutan NOx antara 48,5 - 65,2% pada perbandingan 

volume kerimbunan daun dengan volume ruang 0,25%. Tanaman semak Es Lilin Hijau/Lili 

Paris (Chlorophytum bichetii) mampu mereduksi NOx antara 33,6 -58,6% pada perbandingan 

volume kerimbunan daun dengan volume ruang sebesar 0,25%. 

Vertical garden mempengaruhi kondisi termal suatu bangunan. Vertical garden mampu 

menurunkan profil suhu dinding interior sebesar 1.4 -2.1ºC pada dinding bangunan PT.Pertamina 

Semarang (Widiastuti, dkk,2014:1). Jika profil suhu dinding interior lebih rendah maka suhu 

bangunan menjadi lebih dingin. Hal itu dapat menurunkan beban pendinginan untuk AC. 

Semakin berkurangnya lahan hijau di perkotaan dapat meningkatkan kelembaban udara. Hal itu 

dibuktikan pada penelitian Nurjannah dkk, 2019. Penelitian tersebut menerapkan vertical garden 

di ruangan kelas SMP Negeri 8 Bandar Lampung. Hasil penelitiannya membuktikan terdapat 
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pengaruh yang signifikan terhadap kelembaban udara ruangan kelas. Kelembaban udara pada 

ruangan yang menggunakan vertical garden lebih tinggi daripada ruangan kelas yang tidak 

menggunakan vertical garden (Nurjannah, dkk, 2019:48).  

Jenis vertical garden dibedakan berdasarkan wadah yang digunakan, Masing-masing wadah 

menggunakan media tanam yang berbeda. Beberapa sistem vertical garden yang banyak 

diterapkan praktisi meliputi: multipot, sistem kantong (pocket), sistem rambatan, dan sistem 

tebing bebatuan (Budiarto, 2013: 21). Serbuk kelapa sering digunakan untuk sistem multipot. 

Rangka vertical garden bisa menggunakan rangka besi dan rangka kayu dengan desain yang 

unik (Gambar 1). Media tanamnya bisa menggunakan pot-pot kecil yang bisa diganti-ganti 

sesuai selera. Selain tanaman hias, tanaman sayur atau tanaman obat keluarga (TOGA) dapat 

dijadikan alternatif tanaman vertical garden. 

 

    

Gambar 1. Vertical Garden dengan Rangka Kayu dan Rangka Besi 

(Sumber: https://verticalgardenku.blogspot.com/) 

 

 Kantor sekretariat RW 08, Kelurahan Kemanggisan berada di pusat kota Jakarta Barat 

(Gambar 2). RW 08 Kemanggisan ini merupakan daerah permukiman padat penduduk dengan 

kondisi jalan cukup padat karena berdekatan dengan pusat pembelanjaan seperti: mall Taman 

Anggrek, Central Park, pasar Kopro, Plaza Slipi Jaya, dan  pasar Slipi. Oleh karena itu tingkat 

polusi udara di daerah ini cukup tinggi. Optimalisasi lahan hijau dibutuhkan agar dapat 

menyaring debu dan memperbaiki kualitas udara yang tercemar. Berdasarkan permasalahan 

mitra tersebut, tim PKM bertujuan membuat percontohan Vertical Garden di area hijau kantor 

RW.08 Kemanggisan.  

   

  

Gambar 2. Kondisi Jalan dan Bangunan Kantor Sekretariat RW 08 serta Area Hijaunya 

 

2. METODE PELAKSANAAN 

Kegiatan PKM ini bertujuan untuk membangun percontohan area hijau kantor sekretariat RW 

08, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Awal kegiatan adalah melakukan koordinasi tim 
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PKM dengan tim Pelaksana (Tukang). Selanjutnya dilakukan tinjauan lapangan oleh tim PKM 

bersama pengurus RW.08, warga RW, dan pelaksana untuk mengetahui kondisi di lapangan. 

Tahap terakhir adalah kegiatan pembangunan percontohan area hijau. Tahapan pembangunan 

percontohan area hijau terdiri dari: 

a. Pembangunan vertical garden  

b. Pembangunan dinding pembatas toilet dengan finishing batu alam 

c. Pengecatan ulang bak tanaman  

 

Pada denah dapat diketahui posisi percontohan vertical garden bersebelahan dengan papan nama 

RW sehingga memudahkan warga melihat percontohan vertical garden pada saat mereka 

melewati kantor RW (Gambar 3). Vertical garden mempunyai ukuran lebar 1 meter dan tinggi 

2,3 meter (Gambar 4). 

 

DENAH
Scale to Fit

Area Hijau

Kantor RW.08

Kemanggisan

Toilet

919.2 200.0 537.5

470.0

70.0

73.0
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Area Hijau

 Percontohan Vertical Garden

Papan RW

 

Gambar 3. Rencana Pembuatan Dinding Pembatas Toilet Kantor RW.08 Kemanggisan 

 

Scale to Fit

TAMPAK SAMPING

Dinding Vertical Garden

230.0

100.0

 

Gambar 4. Tampak Sampimg Kantor RW 08 Kemanggisan 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum pembangunan vertical garden perlu dibuat desainnya terlebih dahulu. Layer vertical 

garden terdiri dari dinding, rangka besi hollow 4 x 4, kain geotextile, dan tanaman (Gambar 5). 

Posisi Vertical Garden diletakkan di sisi samping kantor RW yang berhadapan langsung dengan 
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jalan raya agar mudah terlihat oleh pengguna jalan (Gambar 6 dan 7). Diharapkan warga dapat 

mengamati percontohan vertical garden di kantor RW sehingga dapat diaplikasikan di 

lingkungan sekitar mereka. 

 

 

Gambar 5.  Desain Susunan Layer Vertical Garden 

 

 

Gambar 6.  Desain Perspektif Vertical Garden di Area Hijau Kantor RW 08 Kemanggisan 

 

 

Gambar 7. Desain Tampak Depan Vertical Garden 

 

Setelah rencana desain vertical garden dibuat selanjutnya desain tersebut didiskusikan dengan 

Ketua RW, warga RW, dan Tukang (Pelaksana) untuk mendapatkan kesepakatan bersama. 

Tahap selanjutnya adalah pembangunan percontohan area hijau yang terdiri dari 3 tahap, yaitu: 
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a. Pembangunan Vertical Garden 

- Penggalian tanah dan pemasangan pondasi 

Sebelum penggalian tanah untuk pondasi, pagar besi eksisting yang sudah ada 

dibongkar sesuai dengan kebutuhan ruang dinding vertical garden. Tanah digali 

sedalam kurang lebih 50 cm untuk pondasi dinding (Gambar 8). Pondasi titik dibuat 

dengan ukuran 40x40x10 cm. Pondasi titik ada 2 buah ditempatkan di ujung-ujung 

dinding. Sebagai pengikat pondasi titik dibuat sloof dengan ukuran 20x25 cm. Setelah 

pondasi titik dan sloof dipasang selanjutnya dicor dengan beton campuran 1:2:3. 

Untuk memperkuat dinding juga dibuat kolom praktis dan balok praktis di sekeliling 

dinding. 

 

 

Gambar 8.  Penggalian Tanah dan Pemasangan Rangka Pondasi, Sloof, dan Kolom 

 

- Pembangunan Dinding dengan Bata Ringan 

Dinding berukuran panjang 1 meter dan ketinggian 2,3 meter dibuat dari bata ringan 

(hebel). Selanjutnya bata hebel diplester dan diaci agar permukaan menjadi lebih rapi 

dan halus (Gambar 9).  

 

    

Gambar 9. Proses Plesteran Dinding 
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- Pemasangan rangka besi hollow 4 x 4 

Rangka besi hollow dengan susunan grid digunakan sebagai penahan tumpuan kain 

geotextile. Besi hollow yang digunakan berukuran 4 x 4 cm (Gambar 10). Teknik 

penyambungan rangka besi hollow ke dinding menggunakan paku mur dengan 

bantuan mesin bor. 

 

    

Gambar 10. Pemasangan Rangka Vertical Garden dengan Besi Hollow 4x4 cm 

 

- Pemasangan Kain Geotextile yang Berfungsi sebagai Pot Tanaman 

Kain geotextile 300 gram dibuat rangkap dua (Gambar 11). Kain geotextile dijahit 

sebagai pembatas antar level dengan jarak kurang lebih 10 cm (Gambar 12). 

Penempelan kain ke rangka menggunakan paku mur dengan cara pemasangan 

menggunakan mesin bor (Gambar 12).  Lapisan kain yang depan dilubangi sedangkan 

lapisan belakangnya tidak dilubangi (Gambar 13).  

 

 

Gambar 11. Pemasangan Kain Geotextile ke Rangka Hollow 
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Gambar 12. Pemasangan Kain Geotextile ke Dinding dengan Mesin Bor 

 

Kain geotextile dilipat pada bagian samping dinding agar bisa dimanfaatkan untuk 

vertical garden (Gambar 13). Lubang kain diisi sekam bakar dan cocopeat sebagai 

media tanam (Gambar 14). Tanah tidak digunakan untuk media tanam karena terlalu 

berat. Sekam bakar dan cocopeat mempunyai berat yang lebih ringan daripada tanah 

dan mampu menyuburkan tanaman. 

 

     

Gambar 13. Pelubangan Kain Geotextile 

 

- Penanaman Tanaman pada Instalasi Vertical Garden  

Jenis tanaman vertical garden yang diaplikasikan adalah Es lilin hijau/Lili Paris, 

Hema, Dracena Golden, Philo Brekele, Hanjuang ice cream, Sirih gading centong, 

dan Monstera Obliqua (Gambar 15). Tanaman yang bisa mengurangi polusi udara 

adalah Lili paris, Monstera Obliqua, dan Philo Brekele. 

 

 ( 
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Gambar 14. Sekam Bakar dan Cocopeat untuk Media Tanam Vertical Garden 

 

     

Gambar 15.Tanaman Hanjuang Ice Cream dan Monstera Obliqua 

 

Jenis tanaman yang diaplikasikan adalah jenis tanaman hias yang mudah tumbuh dan 

yang tidak memerlukan perawatan sulit. Penyiraman tanaman dilakukan pada pagi, 

siang, dan sore dalam sehari pada 2 minggu pertama. Selanjutnya penyiraman 

tanaman dapat dilakukan 1 kali saja dalam 1 hari. 

 

 

Gambar 16. Hasil Akhir Pembangunan Vertical Garden 

 

Tanaman diaplikasikan pada dinding depan Vertical Garden (Gambar 16). Dinding 

belakang tidak diaplikasikan vertical garden karena cahaya matahari di area depan 

toilet kurang cukup untuk pertumbuhan tanaman. Area hijau kantor RW 08 

Kemanggisan tampak lebih hijau setelah dibangun vertical garden (Gambar 17). 
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(a)       (b) 

Gambar 17. Perbandingan Tampak Samping Kantor RW: (a) Sebelum Pembangunan Vertical 

Garden; (b) Setelah Pembangunan Vertical Garden 

 

b. Pembuatan Dinding Pembatas Toilet Kantor RW 

Toilet kantor RW perlu diberi dinding pembatas agar area toilet tidak terlalu terekspos 

dari jalan raya. Oleh karena itu dinding vertical garden bisa dimanfaatkan sebagai 

dinding pembatas toilet. Agar tampilan lebih menarik, penempelan batu andesit motif 

alur bisa diaplikasikan (Gambar 18 dan 19).  

 

   

Gambar 18. Penempelan Batu Andesit Motif Alur pada Dinding Pembatas Toilet 

 

 

 

Gambar 19. Tampak Depan Toilet dengan Dinding Pembatasnya 

 



Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 (Senapenmas) 2019 

Mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi Melalui Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian 

Jakarta, 30 Agustus 2019 

270 

 

c. Pengecatan Bak Tanaman 

Kondisi bak tanaman kondisi eksisting sudah tidak terawat. Sebagian besar cat bak 

tanaman sudah terkelupas. Oleh karena itu diperlukan pengecatan ulang bak tanaman 

dengan warna yang sama (warna jingga/orange) (Gambar 20). Cat yang digunakan 

adalah cat minyak agar lebih awet dan tahan air. Warna orange dipilih karena warna 

tersebut cukup akan memudahkan pengemudi kendaraan bisa melihat pembatas jalan 

lebih jelas. Hal itu mengingat posisi area hijau kantor RW berada tepat di pertigaan jalan 

raya.  

 

 

Gambar 20. Hasil Akhir Pengecatan Bak Tanaman 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Pemanfaatan area hijau kantor RW dengan pembangunan Vertical Garden di samping papan 

nama Kantor RW mampu menarik minat warga untuk ikut membudidayakan Vertical Garden. 

Posisi Vertical Garden yang berada di pinggir jalan raya memungkinkan bisa mudah terlihat oleh 

warga RW maupun masyarakat lainnya yang melewati kantor RW. Tanaman Es Lilin Hijau/Lili 

Paris, Philo Brekele, dan Monstera Obliqua mampu mengurangi polusi udara sehingga tanaman 

Vertical Garden tidak hanya berfungsi sebagai penghijauan tapi juga mampu menetralisir racun 

akibat gas buangan kendaraan bermotor. 

Kegiatan pembangunan Vertical Garden ini sangat didukung oleh ketua RW dan warga RW 

sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Tim PKM telah memberikan 

saran kepada Ketua RW dan warga RW untuk terus merawat Vertical Garden dengan 

menyiramnya secara rutin, memberikan pupuk, dan mengganti tanaman yang sudah mati dengan 

tanaman baru. Dengan perawatan yang baik dari warga RW diharapkan tanaman bisa tumbuh 

subur dan berfungsi optimal sebagai penghijauan dan pengurangan polusi udara. 

 

Ucapan Terima Kasih  

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Syaprudin, Ketua RW 08 Kemanggisan, 

Palmerah, Jakarta Barat dan warga RW 08 Kemanggisan atas kesediaan berdiskusi dan 

membantu pelaksanaan pembangunan.  
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ABSTRAK 

Kebutuhan akan program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) saat ini semakin meningkat. Seiring dengan 

meningkatnya kebutuhan akan PAUD di Indonesia tersebut, maka secara kuantitas semakin banyak pula PAUD 

yang bermunculan, baik PAUD milik pemerintah, swasta nasional, maupun swasta internasional. Dengan 

meningkatnya jumlah PAUD, maka perlu dipikirkan kualitas dari program PAUD itu sendiri. Jika merujuk dari 

konsep kualitas kehidupan sekolah maka kualitas kehidupan PAUD merupakan sintesis dari pengalaman positif, 

negatif, dan perasaan lain yang berkaitan dengan domain kehidupan PAUD itu sendiri. Peran guru tentunya sangat 

besar dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan PAUD ini. Selain guru menjadi satu sub aspek dalam 

pembentukan kualitas kehidupan PAUD, guru juga memiliki peran yang besar dalam berbagai hal diantaranya: 

menciptakan suasana pembelajaran yang aman dan nyaman untuk anak, mendesain kurikulum yang sesuai untuk 

siswa PAUD, memediasi relasi antar siswa atau siswa dengan orangtua mereka, serta masih banyak lagi hal lain 

yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan kualitas kehidupan di PAUD mereka. Pelaksanaan abdimas ini 

adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat khususnya guru PAUD, untuk meningkatkan kualitas mereka sebagai 

guru PAUD. Tema yang diangkat dalam pelaksanaan abdimas kali ini adalah “Menjadi Guru PAUD Berkualitas”. 

Diharapkan dengan adanya psikoedukasi ini, para guru PAUD mendapatkan materi terkait kompetensi guru yang 

diharapkan, cara mencapai kompetensi tersebut, serta cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang mereka 

hadapi. Selain itu, guru PAUD juga akan mendapatkan materi terkait “Mengajar Kreatif”, agar para guru PAUD 

memiliki metode mengajar yang kreatif dan bervariasi. 

Kata kunci: Guru PAUD, Kualitas Kehidupan PAUD 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan 

yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan, yaitu: 

perkembangan moral dan agama, perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), 

kecerdasan kognitif (daya pikir, daya cipta), sosio emosional (sikap dan emosi), bahasa dan 

komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang 

dilalui oleh anak usia dini (Aqib, 2011). 

Data dari The World Bank (2013), menunjukkan bahwa baru 7 juta dari 31 juta anak di 

Indonesia yang mendapatkan layanan pengembangan dan pendidikan anak usia dini. Anak-anak 

yang mendapat Pengembangan dan Pendidikan Anak Usia Dini (PPAUD) menunjukkan 

perkembangan fisik, kognitif, dan sosio-emosional yang jauh lebih baik dibanding anak-anak 

yang tidak mendapat layanan tersebut.  

Tujuan penyelenggaraan pendidikan pra sekolah mungkin bervariasi di tiap negara, namun 

tujuan esensial yang diterapkan di seluruh pendidikan prasekolah adalah sebagai berikut: 1) 

ketrampilan sosial dan interpersonal, seperti: membangun relasi yang baik dengan guru dan 

teman, bermain bersama, mematuhi aturan di kelas; 2) ketrampilan bantu diri dan intrapersonal, 

seperti: merawat diri, makan sendiri, menjaga kesehatan diri, dan menjaga kebersihan diri; 3) 

kemampuan akademik, seperti: menyebutkan nama, alamat, mengenal warna, bentuk, 
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ketrampilan pra menulis dan pra membaca; 4) pendidikan karakter, seperti: menghargai orang 

lain, bekerja sama, jujur, percaya pada orang lain; 5) mempelajari musik dan seni dengan 

berbagai material seperti krayon, tanah liat, mengenal berbagai warna dan tekstur yang berbeda, 

mengenal berbagai lagu dan tempo nada, serta bermain drama dengan teman; 6) mengenal hidup 

sehat dengan cara mengenal dan makan berbagai makanan yang bernutrisi, mencoba makanan 

baru, menjaga higienitas diri seperti dengan mencuci tangan atau membersihkan hidung 

(Morrison, 2012) 

Jika selama ini keberhasilan sebuah sekolah hanya dilihat dari prestasi yang ditunjukkan oleh 

sekolah tersebut seperti prestasi siswa atau prestasi sekolah, maka quality of school life atau 

kualitas kehidupan sekolah (dalam hal ini PAUD) memiliki cakupan yang lebih luas. Hasil atau 

luaran yang penting seperti sikap siswa terhadap sekolah secara umum, terhadap belajar, 

terhadap  guru, dan terhadap siswa lain, merupakan hal penting yang tidak boleh dilupakan oleh 

penyelenggara sekolah maupun pemerhati pendidikan. Sikap positif terhadap berbagai aspek 

kehidupan sekolah dapat berpengaruh pada pemaknaan siswa terhadap pentingnya kegiatan 

belajar mengajar di sekolah itu sendiri, pentingnya ilmu pengetahuan, serta tujuan-tujuan lain 

dari bersekolah dapat dipahami maknanya secara lebih positif. 

Mok dan Flynn (1997) mengembangkan dimensi quality of school life dari Ainley dan Bourke 

dengan mengkategorikan kepuasan peserta didik terhadap sekolahnya pada beberapa aspek, 

yakni aspek fisik sekolah, aspek psikososial, aspek belajar dan aspek organisasional. Aspek fisik 

meliputi ukuran sekolah, perawatan terhadap sekolah dan lingkungan sekitar sekolah. Ukuran 

sekolah meliputi, luas sekolah, besar/kecilnya sekolah, besar/kecilnya ruangan kelas. Perawatan 

terhadap sekolah meliputi, kebersihan, kerapian, kenyamanan, keteraturan sekolah. Lingkungan 

sekitar sekolah meliputi lokasi sekolah atau lingkungan sekitar sekolah, kenyamanan lingkungan 

sekolah, keheningan, dan keamanan sekolah. Aspek psikososial berkaitan dengan karaktersitik 

guru dan siswa. Karakteristik guru yang dimaksud, seperti: (a) keramahan guru, (b) guru yang 

sering membantu siswa, (c) guru yang mengerti siswa, (d) guru yang menghargai siswa, (e) guru 

yang memberi kebebasan kepada siswa. Sedangkan karakteristik siswa yang masuk dalam aspek 

psikososial, seperti: (a) keramahan, (b) komitmen siswa, (c) tidak ada kekerasan antar siswa.  

Aspek belajar berkaitan dengan kurikulum dan standar-standar yang berlaku  kurikulum 

meliputi, kepuasan siswa akan kebutuhan akademik, sekolah yang menciptakan peluang yang 

baik bagi siswanya, kurikulum yang relevan. Standar-standar yang berlaku meliputi catatan 

akademik, tingkat kedisiplinan, reputasi sekolah. Terakhir, aspek organisasional berhubungan 

dengan tipe sekolah dan fasilitas yang terdapat di dalamnya. Tipe sekolah meliputi, sekolah yang 

siswanya berjenis kelamin sama atau berbeda, sekolah milik pemerintah atau swasta. Fasilitas 

meliputi perpustakaan yang baik, kantin yang baik, fasilitas olahraga, aktifitas ekstrakurikuler, 

pengajaran tentang obat-obatan terlarang atau masalah lainnya. 

Guna meningkatkan kualitas kehidupan sebuah PAUD, tentunya guru memiliki peran yang 

signifikan, antara lain dalam menumbuhkan sikap positif anak terhadap dunia yang baru 

dimasukinya yaitu dunia sekolah, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak, 

mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang dibutuhkan anak, serta mendesain kurikulum yang 

sesuai dengan usia dan tugas perkembangan anak. Hal ini tentunya tidak mudah jika dilakukan 

oleh guru tersebut seorang diri. Adanya satu usaha yang komprehensif dari berbagai pihak untuk 

mewujudkan sebuah PAUD yang memiliki kualitas hidup yang baik ini tentunya perlu didukung 

dari berbagai pihak. Dari sisi psikologis, sumbangan yang dapat diberikan bagi para guru PAUD 

ini antara lain dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai diri mereka 

sendiri sebagai guru dan peran mereka dalam kehidupan peserta didik, pemahaman mengenai 

psikologi perkembangan anak, pemahaman mengenai cara menumbuhkan sikap positif anak 
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terhadap diri dan lingkungannya, serta cara menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman 

bagi peserta didik. 

Pendidik/guru PAUD adalah tenaga professional yang bertugas merencanakan, melaksanakan 

proses pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, 

pengasuhan, dan perlindungan anak didik. Kualifikasi dan kompetensi guru TK didasarkan pada 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang 

Standar Kualifikasi Akademik dan kompetensi guru beserta lampirannya. Kualifikasi akademik 

yang harus dimiliki adalah ijazah S1 atau D-IV jurusan pendidikan/Psikologi anak yang 

diperoleh dari program studi yang terakreditasi (Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia 

Dini, 2012) 

Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru PAUD meliputi: kompetensi kepribadian, kompetensi 

professional, kompetensi pedagogik, dan kompetensi sosial.  Kompetensi pedagogik merupakan 

kemampuan seseorang dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman 

terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi dan hasil belajar, 

dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

Kompetensi kepribadian merupakan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan 

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi professional 

merupakan kemampuan seseorang dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan 

mendalam dalam membimbing peserta didik, memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. 

Kompetensi sosial merupakan kemampuan seseorang sebagai bagian dari masyarakat untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua/wali perserta didik, dan masyarakat sekitar (Aqib, 2011). 

Kewajiban guru PAUD meliputi hal-hal berikut: 1) menjadi teladan bagi pembentukan karakter 

anak, 2) mengembangkan rencana pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangan anak, 3) 

mengelola kegiatan bermain untuk anak sesuai dengan tahaoan perkembangan anak dan minat 

anak, 4) melaksanakan penilaian sesuai dengan kemampuan yang dicapai anak (Direktorat 

Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, 2012). 

Tuntutan seperti ini tentunya tidak mudah dihadapi oleh guru-guru PAUD yang ada di Jakarta 

saat ini, mengingat latar belakang pendidikan mereka yang sangat beragam, kurangnya perhatian 

pemerintah maupun swasta mengenai pelatihan-pelatihan untuk membekali berbagai kompetensi 

yang dibutuhkan oleh pada guru PAUD ini. Dengan adanya psikoedukasi mengenai kualitas guru 

PAUD ini diharapkan guru akan lebih dapat memahami eksistensi dirinya sebagai guru PAUD, 

yang memiliki dampak yang berarti bagi kehidupan siswa PAUD secara khusus, serta bagi 

pendidikan bangsa secara umum. Untuk saat ini, psikoedukasi difokuskan pada guru-guru PAUD 

di Jakarta Barat. 

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM  

Sasaran kegiatan ini adalah 60 orang guru PAUD se-kecamatan Kebun Jeruk Jakarta Barat 

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis 

menawarkan solusi berupa program-program yang konkrit dan tepat guna bagi para guru PAUD. 

Adapun program-program tersebut antara lain, sebagai berikut: 

1. Pembicaraan dengan Penanggung jawab di PKBMN 30 mengenai kerjasama 

penyelenggaraan psikoedukasi ini, serta topik yang diangkat sebagai tema dalam 

psikoedukasi ini. 

2. Psikoedukasi mengenai kualitas guru PAUD, terkait pemahaman guru PAUD terhadap 

profesinya sebagai guru PAUD, serta kompetensinya dalam memahami anak usia dini mulai 

dari perkembangan psikologis, kurikulum PAUD, dan lingkungan pembelajaran untuk anak 
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usia dini. Adapun topik bahasan yang diberikan dalam psikoedukasi ini, antara lain: 1) 

memahami diri dan profesi sebagai guru PAUD, 2) memahami psikologi perkembangan 

anak, 3) memahami kurikulum pembelajaran PAUD, dan 4) memahami lingkungan 

pembelajaran yang sesuai untuk PAUD. 

 

3. HASIL & PEMBAHASAN  

Sebuah PAUD dikatakan berkualitas jika para guru juga memiliki kualitas pengajaran yang 

mumpuni dalam mendampingi dan mendidik anak usia dini (early childhood) ini dalam 

memasuki jenjang pendidikannya yang pertama kali. Faktor guru merupakan faktor yang sangat 

penting, karena merupakan motor atau penggerak dari proses pembelajaran itu sendiri. Dengan 

demikian, kualitas kehidupan para guru PAUD perlu diperhatikan dan diberikan perhatian 

khusus.  

Komponen dari kualitas kehidupan guru meliputi dua hal umum yaitu stress dalam mengajar dan 

kepuasan dalam mengajar. Komponen stres kerja dalam mengajar meliputi empat kriteria yaitu: 

1) konflik, 2) kondisi siswa dan kondisi fisik, 3) tekanan waktu, 4) imbalan dan penghargaan. 

Kriteria pertama yaitu konflik merupakan stress yang timbul dari hubungan dengan teman 

sekerja atau administrasi, seperti konflik dengan teman sekerja, pengaruh yang kurang baik dari 

lingkungan kerja. Kriteria kedua yaitu kondisi siswa dan kondisi fisik merupakan stress yang 

timbul dari kontak dengan siswa atau aspek fisik terkait dengan mengajar, seperti pengelolaan 

kelas, siswa yang sulit ditangani, serta kebisingan di dalam kelas. Kriteria ketiga yaitu tekanan 

waktu merupakan stress yang timbul sebagai akibat dari tekanan waktu, seperti  kurangnya 

waktu, pembagian waktu untuk bekerja dan kehidupan di rumah. Kriteria keempat yaitu imbalan 

dan penghargaan merupakan stress yang terkait dengan imbalan dalam mengajar, seperti gaji 

yang tidak sesuai dengan ketrampilan dan tanggung jawab yang diemban, dan kurangnya 

kesempatan dalam promosi atau karir ke depan (Leonard, 2008) 

Komponen yang kedua yaitu kepuasan kerja, memiliki tiga kriteria khusus yaitu 1) beban kerja 

dan kondisi, 2) hubungan dengan siswa, 3) hubungan dengan staf senior dan administrasi. 

Kriteria pertama yaitu beban kerja dan kondisi, merupakan kepuasan guru terhadap beban kerja 

dan kondisi mereka sebagai pekerja, seperti: tugas-tugas yang mereka jalankan selama seminggu, 

dan fasilitas yang mereka dapatkan selama menjalankan tugas sebagai guru. Kriteria kedua yaitu 

hubungan dengan siswa, merupakan kepuasan guru terhadap interaksi mereka dengan siswa, 

seperti: sikap terhadap siswa dalam proses belajar mengajar, dan perilaku yang ditunjukkan 

siswa di dalam kelas. Kriteria ketiga yaitu hubungan dengan staf senior dan administrasi, 

merupakan kepuasan guru terhadap hubungan mereka dengan staf senior dan administrasi di 

sekolah, seperti harapan dari senior terhadap kinerja guru, dan pengambilan keputusan terkait 

proses pembelajaran di sekolah (Leonard, 2008). 

Guna meningkatkan kualitas kehidupan PAUD dan meningkatkan kualitas kehidupan kerja guru 

PAUD, maka tahap kegiatan PKM ini terbagi menjadi 3: (1). Pertemuan dengan Kepala PKBMN 

30; (2). Psikoedukasi; (3). Penyusunan Modul.  

 

Pertemuan dengan Kepala PKBMN 30  

Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat (abdimas), bertemu dengan Kepala PKBMN 

30 untuk membicarakan permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru PAUD sehari-hari. Beliau 

mengatakan bahwa para guru memerlukan pelatihan yang diselenggarakan secara rutin agar para 

guru dapat selalu terbuka terhadap informasi-informasi baru seputar PAUD, dan dapat 

membantu para guru dalam mengatasi permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari dalam 

mengajar siswa PAUD. 
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Mengingat guru di PKBMN 30 hanya tiga orang, maka Kepala PKBMN 30 menyarankan agar 

psikoedukasi yang akan diadakan dapat mengundang seluruh guru yang tergabung dalam 

HIMPAUDI se-kecamatan Kebun Jeruk Jakarta Barat. Oleh karena keterbatasan tempat, maka 

peserta psikoedukasi ini dibatasi hanya maksimal 60 orang guru PAUD. 

 

Psikoedukasi “Guru PAUD Berkualitas” 

Psikoedukasi ini dihadiri oleh 51 guru PAUD, Kepala PKBMN 30, dan Penilik PAUD Wilayah 

II Kebun Jeruk Jakarta Barat. Acara dibuka dengan sambutan dari Kepala PKBMN, Penilik 

PAUD Wilayah II Kebun Jeruk, dan  Dekan Fakultas Psikologi UNTAR. Pada sesi 1 materi yang 

diberikan berjudul “Menjadi Guru PAUD Berkualitas”. Materi yang diberikan terkait kualitas 

kehidupan PAUD di Jakarta, peran guru dalam pendidikan karakter dan akademik anak, serta 

kualifikasi menjadi guru yang efektif dan kompeten untuk meningkatkan pengajaran dan proses 

belajar mengajar di PAUD.   

Sedangkan pada sesi 2 materi yang diberikan berjudul “Mengajar Kreatif”. Pada sesi ini 

dijelaskan mengenai cara-cara mengajar yang kreatif. Sebagai guru PAUD, diperlukan 

ketrampilan mengajar dengan kreatif, karena dunia anak adalah bermain maka guru harus secara 

kreatif memikirkan metode mengajar yang kreatif dan menyenangkan, sehingga anak merasa 

senang saat belajar di PAUD 

Sesi selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Dalam diskusi dan tanya jawab, para guru 

tampak antusias dalam bertanya. Dikarenakan waktu yang terbatas, maka penanya dibatasi hanya 

enam penanya. Para guru menanyakan seputar kesulitan mereka dalam menghadapi siswa yang 

masih sulit berpisah dengan ibunya, kemudian cara menangani siswa berkebutuhan khusus yang 

ada di PAUD, serta cara-cara menerapkan kedisiplinan pada siswa PAUD. Berhubung masih ada 

banyak guru yang ingin bertanya, maka pelaksana abdimas memberi kesempatan untuk para guru 

bertanya setelah acara ini selesai. 

Acara ini berjalan dengan lancar, seluruh peserta sangat antusias dengan kegiatan-kegiatan 

semacam ini. Dari empat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru PAUD meliputi: kompetensi 

kepribadian, kompetensi professional, kompetensi pedagogik, dan kompetensi social, maka 

kompetensi yang disasar dari psikoedukasi ini adalah kompetensi pedagogik dan kompetensi 

sosial guru. Para peserta menyampaikan kesan mereka mengenai pentingnya diadakan 

pertemuan-pertemuan semacam ini. Selain itu, mereka juga mengusulkan topik-topik seminar 

atau pelatihan yang dapat diambil di waktu yang akan datang. 
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Pembuatan Modul “Guru PAUD Berkualitas”  

Sebagai tindak lanjut dari psikoedukasi ini, maka pelaksana abdimas bermaksud menyusun 

Modul “Menjadi Guru PAUD Berkualitas” yang berisi permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi guru PAUD sehari-hari, serta cara mengatasinya. Pelaksana abdimas berencana 

membuat serangkaian psikoedukasi untuk guru PAUD dan menyatukan keseluruhan materi 

dalam bentuk modul, yang nantinya dapat digunakan oleh para guru PAUD untuk membantu 

mereka mengatasi permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dalam proses belajar 

megajar di PAUD. Modul ini nantinya diharapkan dapat menjadi panduan bagi para guru dan 

pengelola PAUD agar dapat tercipta kualitas kehidupan PAUD yang lebih berkualitas. 
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4. KESIMPULAN & SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan dari observasi yang dilakukan selama seminar berlangsung, ditambah dengan hasil 

evaluasi dari para guru PAUD yang mengikuti acara ini, diperoleh hasil bahwa para guru PAUD 

merasakan manfaat yang sangat besar yang didapatkan dari psikoedukasi ini. Selama ini, guru 

PAUD merasakan kurangnya perhatian dari pemerintah terkait kesejahteraan mereka dan 

kebutuhan mereka akan ilmu-illmu pedagogis maupun perkembangan anak. Dengan 

diadakannya psikoedukasi seperti ini, para guru mendapatkan masukan yang positif serta ilmu-

ilmu baru terkait pengajaran bagi anak usia dini. 

 

Saran 

Kegiatan semacam ini sebaiknya terus berjalan secara rutin, agar kerja sama yang baik dapat 

tetap terjalin, serta ilmu psikologi dapat diterapkan di masyarakat luas yang membutuhkan. Kerja 

sama dengan PKBMN 30 ini sudah berjalan lebih dari 5 tahun, dan rutin dilakukan setiap tahun. 

Kerjasama selanjutnya akan ditingkatkan ke HIMPAUDI wilayah Jakarta Barat agar cakupan 

guru yang mendapatkan materi psikoedukasi dapat lebih luas dan lebih dirasakan 

kebermanfaatannya bagi lebih banyak guru PAUD lagi. 

 

Ucapan Terima Kasih  

Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga kegiatan seminar bisa berjalan 

dengan lancar. Pihak-pihak tersebut antara lain:  

6. Direktorat Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat – Universitas Tarumanagara 

7. Pimpinan dan segenap guru di PKBMN 30 Duri Kepa 

8. HIMPAUDI Jakarta Barat  

9. HIMPAUDI Kebon Jeruk 

10. Panitia Kegiatan (UNTAR dan PKBMN 30) 

11. Para Guru peserta seminar  
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ABSTRAK 

Untuk menyikapi berbagai permasalahan keluarga dalam lingkungan wilayah gereja Katolik, Komisi Kerasulan 

Keluarga (KOMKK) berusaha menanggapi permintaan dan kebutuhan keluarga-keluarga di lingkungan Keuskupan 

Agung Jakarta untuk menyediakan layanan konseling keluarga serta psikoedukasi bagi keluarga. Masalah-masalah 

yang diidentifikasi dialami oleh keluarga disusun dalam bentuk panduan yang jelas. Peran pemerhati keluarga 

dengan keterampilan sebagai konselor awam sangat dibutuhkan dan untuk lebih memaksimalkan peran para 

pemerhati keluarga maka dianggap perlu untuk membekali mereka dengan panduan informasi yang akan mereka 

berikan kepada keluarga yang bermasalah dan membutuhkan bantuan. Panduan ini berbentuk modul Peningkatan 

Keterampilan Pemerhati Keluarga (PAKEL). Oleh karena itu, sebuah program sosialisasi, modul PAKEL perlu 

diperkenalkan bagi para pemerhati keluarga dalam menjalankan perannya di SKK Paroki. Pelaksanaan PKM 

Sosialisasi Modul Peningkatan Keterampilan Pemerhati Keluarga ini diadakan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 

2019 di Aula Gereja St. Stefanus Cilandak, Jakarta Selatan. Kegiatan ini diikuti oleh 65 orang peserta dari 66 Paroki 

dalam Keuskupan Agung Jakarta. Berdasarkan hasil pre-test (mean 7.1692) dan post-test (mean 8.9538), didapatkan 

bahwa ada peningkatan pemahaman peserta PAKEL. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai cara untuk 

membantu keluarga secara lebih tepat dan efektif, maka para pemerhati keluarga akan lebih yakin dan mampu 

membantu keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan dengan lebih baik. 

Kata kunci: Sosialisasi, modul, Pemerhati keluarga   

 

1. PENDAHULUAN 

Kehidupan individu berawal dari kehidupan awal sebagai anak dalam keluarga dengan ayah dan 

ibu sebagai tokoh pengasuh utama. Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil namun 

memiliki dampak dan pengaruh terbesar dalam seluruh rentang perkembangan manusia baik 

secara fisik, kognitif dan psikologis. Keluarga adalah unit fundamental dalam masyarakat dan 

kekuatan keluarga akan memunculkan kekuatan masyarakat (Day, 2010). Oleh karena itu, 

keluarga dianggap penting dan banyak menjadi fokus perhatian dari pemerintah, institusi 

maupun komunitas keagamaan. 

Keluarga dalam definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2015) adalah orang seisi rumah 

yang menjadi tanggungan; ibu dan bapak beserta anak-anaknya; seisi rumah; dan satuan 

kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Keluarga adalah sistem sosial alami yang 

memiliki serangkaian aturan, peran, bentuk komunikasi yang dapat melakukan usaha untuk 

mengatur diri sebagai kelompok yang berfungsi; semua anggota berbagi dan berusaha untuk 

terlibat dalam perilaku kerjasama untuk bertahan dan memenuhi kebutuhan/tugas 

perkembangannya (Goldenberg & Goldenberg, 1985).  Secara umum, kata keluarga mengacu 

pada satuan kekerabatan yang mendasar yang terdiri atas ibu, ayah, dan anak yang berada dalam 

satu ikatan, baik pribadi maupun sosial. 

Keluarga merupakan sebuah sistem dan dapat berubah jika salah satu bagian sistem tersebut 

bermasalah Keluarga tidak akan lepas dari masalah atau persoalan yang datang baik secara 

internal maupun eksternal. Cara keluarga tersebut menyelesaikan masalah juga beragam. Namun 
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banyak keluarga dideteksi mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah, atau bahkan tidak 

memahami bagaimana menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal 

ini menyebabkan keluarga menjadi disfungsional dan berdampak buruk bagi anak-anak. Gereja 

Katolik mengganggap bahwa masalah ini sangat krusial karena akan menimbulkan dampak yang 

lebih signifikan di masa depan. 

Dinamika dan proses dalam keluarga secara internal dipengaruhi oleh struktur, fungsi dan tahap 

perkembangan keluarga dan secara eksternal dipengaruhi oleh stressor (tekanan) yang dihadapi 

keluarga (Afiatin, 2018). Diperlukan usaha keluarga untuk mengaktifkan fungsi keluarga  agar 

dapat menjalankan fungsi yang sehat dalam menghadapi transisi/tekanan. Kemampuan 

mengatasi masalah ini bertujuan untuk mencari solusi bersama dan saling berbagi dukungan. 

Jaringan dukungan yang dapat diperoleh oleh keluarga dapat berupa jaringan individu, keluarga 

besar dan komunitas untuk berbagi sumber daya. 

Untuk menyikapi permasalahan ini, gereja Katolik khususnya Komisi Kerasulan Keluarga 

(KOMKK) berusaha menanggapi permintaan dan kebutuhan keluarga-keluarga di lingkungan 

Keuskupan Agung Jakarta untuk menyediakan layanan konseling keluarga serta psikoedukasi 

tentang keluarga. Jaringan dukungan komunitas ini makin diperlukan oleh keluarga-keluarga 

yang tidak tahu bagaimana cara mengatasi masalahnya. Masalah-masalah yang diidentifikasi 

banyak dialami oleh keluarga-keluarga ini turut dikategorikan dan dicarikan solusinya sehingga 

mereka mendapatkan dukungan bantuan secara spiritual dan informatif. Masalah-masalah 

tersebut diantaranya: konflik pasangan, konflik orangtua-anak, konflik dengan keluarga besar, 

perbedaan agama/ras/etnis, kondisi sosial ekonomi, masalah psikologis, kondisi anggota 

keluarga yang sakit, anak berkebutuhan khusus, pengasuhan anak, perceraian/perselingkuhan, 

dan lain sebagainya.  

Menurut Karlinawati  (2011), terdapat sepuluh isu keluarga yaitu (1) konsep dasar keluarga; (2) 

kesiapan menikah, (3) dinamika dan masalah dalam rumah tangga; (4) pola asuh dan 

kebudayaan; (5) orientasi seksual dan masalah seksual; (6) keluarga dan keuangan; (7) 

kesehatan; (8) keluarga yang berkebutuhan khusus; (9) media dan hubungannya dengan 

keluarga; dan (10) kemiskinan dan kebijakan keluarga. Sepuluh isu ini juga diidentifikasi muncul 

sebagai masalah yang timbul dalam keluarga secara umum. Para pemerhati keluarga pastinya 

akan menghadapi isu-isu keluarga yang sama seperti ini dan mereka diharapkan mampu 

memberikan konseling. 

Karakteristik konseling adalah sebagai kegiatan bantuan bersifat bantuan non profesional (yang 

akan dilakukan oleh para pemerhati keluarga sebagai konselor awam), bantuan yang berdasarkan 

pada belas kasihan atau kasih sayang, bantuan materi, bantuan tenaga, bantuan moril dan 

bantuan nasihat (Gunarsa, 1996). Bantuan ini beragam bentuknya dari mulai memberikan 

dukungan, kesediaan mendengarkan sampai memberikan bantuan layanan khusus melalui 

keterampilan teknis, layanan fisik secara medis kedokteran, memberi layanan psikologis maupun 

rohani. Bantuan-bantuan ini membutuhkan keterampilan seorang konselor secara praktis. 

Berdasarkan data kebutuhan keluarga-keluarga ini, KOMKK KAJ mengidentifikasi kebutuhan 

konselor untuk membantu keluarga ini secara praktis. Menjadi seorang konselor membutuhkan 

keterampilan dan kompetensi tersertifikasi yang hanya dapat dipenuhi oleh beberapa profesi 

seperti psikolog, konselor, psikiater, psikoterapis atau dokter. Perbandingan jumlah profesional 

ini yang dapat memberikan pelayanan ini tidaklah sebanding dengan kebutuhan keluarga yang 

membutuhkan bantuan. Untuk memenuhi kesenjangan kebutuhan ini, maka KOMKK KAJ 

berinisiatif memberikan pelatihan dan menugaskan umat yang memiliki kesediaan dan minat 

untuk membantu keluarga yang membutuhkan, yang dimulai dari lingkungan paroki sendiri 

tertuang dalam Seksi Kerasulan Keluarga (SKK). Para awam yang telah mengikuti pendidikan 

pastoral keluarga, berlatih keterampilan konseling akan diperbantukan sebagai Pemerhati 
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Keluarga. Mereka membantu tugas pastoral dan para konselor profesional untuk 

mengidentifikasi masalah keluarga di sekitar mereka, mendatangi  keluarga untuk memberikan 

pendekatan dan informasi yang dapat membantu keluarga tersebut. 

Untuk lebih memaksimalkan peran para pemerhati keluarga maka dianggap perlu untuk 

membekali mereka dengan panduan jelas mengenai informasi yang akan mereka berikan kepada 

keluarga-keluarga dengan masalah tertentu. Panduan ini akan membantu mereka untuk memberi 

penjelasan, informasi dan saran terkait masalah yang dihadapi suatu keluarga tertentu. Panduan 

ini akan sangat dibutuhkan oleh para pemerhati keluarga yang merupakan konselor awam yang 

mungkin tidak memiliki pengetahuan secara spesifik dalam pengarahan solusi yang tepat bagi 

keluarga yang membutuhkan.  

Panduan ini disusun menjadi sebuah modul Peningkatan Keterampilan Pemerhati Keluarga 

(PAKEL). Yang dimaksud modul adalah standar yang bersama-sama dengan yang lain 

digunakan secara bersama sebagai bagian dari struktur keseluruhan, menunjang program dari 

sistem itu, meliputi perencanaan tujuan yang akan dicapai secara jelas, penyediaan materi 

pelajaran, alat yang dibutuhkan, serta alat untuk penilai, mengukur keberhasilan murid dalam 

penyelesaian pelajaran (Kamus Besar Bahasa Indonesia online, diunduh 12 Maret 2019).  

Modul ini disusun dan ditujukan agar instruktur dapat memberikan edukasi kepada para 

pemerhati keluarga  sehingga mereka memiliki standar yang sama dalam memberikan informasi 

dan bantuan kepada keluarga-keluarga. Oleh karena itu, dalam sebuah bentuk program 

sosialisasi, modul PAKEL ini akan diperkenalkan dan diberikan sebagai panduan yang lebih 

jelas bagi para pemerhati keluarga dalam menjalankan perannya di SKK Paroki. Setelah 

disosialisasikan dan disempurnakan, modul ini diharapkan akan dicetak sebagai buku manual 

kecil (mini manual book) untuk para pemerhati keluarga. 

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM  

Program pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sosialisasi modul PAKEL dalam 

bentuk ceramah dan seminar. Kegiatan sosialisasi modul PAKEL ini diadakan dalam 2 sesi yaitu 

sesi 1 berlangsung mulai pukul 08.00 – 12.00  WIB dan sesi 2 berlangsung mulai pukul 13.00 – 

17.00 WIB. Total bahasan modul PAKEL ini berjumlah sebanyak 18 topik yang terbagi dalam 2 

sesi, yaitu sesi 1 sebanyak 10 topik dan sesi 2 sebanyak 8 topik. Keseluruhan modul ini disajikan 

dalam bentuk slide bagi para peserta sosialisasi. Sebelum dan sesudah kegiatan, mereka mengisi 

kuesioner yang akan mengukur pengetahuan para pemerhati keluarga pada saat sebelum dan 

sesudah kegiatan sosialisasi ini. Kuesioner pre-test dan post-test ini akan menjadi hasil evaluasi 

kegiatan ini untuk melihat efektivitas sosialisasi terhadap para peserta. 
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Kegiatan dilaksanakan pada hari Minggu, 26 Mei 2019 dengan kegiatan sebagai berikut: 

Waktu Materi Peserta Instruktur 

07.30 – 08.00 Pembukaan: 

- Perkenalan 

- Pre test 

Pemerhati Keluarga 

(SKK Paroki) 

    KOMKK 

    PIC: Hosea 

08.00 – 08.30 Doa pembukaan,  

Ice Breaking 

  

08.30 – 10.00 Sesi 1a:  

- Keluarga sebagai suatu 

sistem 

- Keluarga Miskin 

- Keluarga dengan 

Perkawinan Campur 

- Keluarga dengan 

Perkawinan yang Belum 

Sah 

- Keluarga dengan Harta 

Terpisah 

Pemerhati Keluarga 

(SKK Paroki) 

    Denrich 

10.00 – 10.15 Coffee break   

10.15 – 11.30 Sesi 1b: 

-Keluarga yang tinggal di 

Rumah Mertua 

- Keluarga dengan 

Anggota Keluarga Senior 

- Keluarga dengan 

Anggota Keluarga yang 

Sakit 

- Keluarga tanpa Anak 

- Keluarga dengan Anak 

Berkebutuhan Khusus 

Pemerhati Keluarga 

(SKK Paroki) 

    Denrich 

11.30 – 12.30 

12.30  - 14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.45 – 15.00 

Makan siang 

Sesi 2a:  

- Memahami Pola 

Pernikahan dan 

Problematikanya 

- Keluarga dengan  isu 

Perselingkuhan 

- Keluarga dengan 

Perceraian Sipil 

- Keluarga yang Berpisah 

Coffee Break 

Sesi 2b:  

- Keluarga dengan 

Orangtua Tunggal 

 

 

Pemerhati Keluarga 

(SKK Paroki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PIC: Kezia 
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15.00 – 16.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.45 – 17.00 

 

- Keluarga dengan Konflik 

Berat 

- Keluarga dengan 

Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga (KDRT) 

Sesi Penutup – Post test 

Foto Bersama 

Pembagian suvenir dan 

sertifikat kepada peserta 

Pemerhati Keluarga 

(SKK Paroki) 

    Widya 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIC: Hosea & 

Kezia 

 

Kegiatan Sosialisasi Modul PAKEL ini berjalan dengan lancar di Aula Gedung Paroki St. 

Stafanus, Cilandak Jakarta Selatan. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara KOMKK 

Keuskupan Agung Jakarta yang ditindaklanjuti oleh SKK Paroki St. Stefanus Cilandak Jakarta 

Selatan yang bersedia sebagai panitia pelaksana kegiatan. Kegiatan sosialisasi modul PAKEL ini 

diikuti oleh 65 orang peserta dari 66 Paroki dalam lingkup Keuskupan Agung Jakarta. Sebagai 

evaluasi hasil kegiatan PAKEL, para peserta dikirimkan link Google Form pada waktu sebelum 

dan sesudah kegiatan PAKEL dilaksanakan. Para peserta diberikan waktu untuk mengunggah  

dan mengisi form. Data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif 

untuk melihat peningkatan pengetahuan yang mereka capai setelah kegiatan sosialisasi. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pre-test (mean 7.1692) dan post-test (mean 8.9538), didapatkan bahwa ada 

peningkatan pemahaman peserta PAKEL yang lebih baik. Artinya sebelum mendapatkan 

penjelasan modul PAKEL, peserta masih memiliki pemahaman sebesar  71.692 % sedangkan 

setelah memeroleh penjelasan modul PAKEL, peserta memiliki gambaran pemahaman terhadap 

materi sebesar  89.538 %. Secara umum, para peserta telah memperoleh Pelatihan Dasar 

Pemerhati Keluarga (PDPK) sehingga mereka memiliki baseline pengetahuan yang cukup baik 

sebelumnya dan melalui kegiatan ini, mereka mengalami peningkatan pemahaman yang lebih 

baik lagi. 

 

4. KESIMPULAN 

Kegiatan Sosialisasi Modul PAKEL ini dianggap berhasil karena hampir memenuhi kuota 

perwakilan 66 Paroki dalam lingkup Keuskupan Agung Jakarta yaitu sebanyak 65 orang 

perwakilan paroki. Para peserta merupakan anggota tim Seksi Kerasulan Keluarga yang 

membantu para keluarga umat Katolik di paroki masing-masing sebagai pemerhati keluarga. 

Mereka menanggapi kegiatan sosialisasi modul PAKEL ini dengan tujuan agar mereka juga 

lebih mengetahui informasi dan memahami cara untuk membantu para keluarga dengan 

permasalahan masing-masing secara tepat dan efektif. Kegiatan ini juga dianggap cukup berhasil 

membantu peningkatan pengetahuan para pemerhati keluarga yang terlihat dari perbandingan 

mean hasil pre-test dan post-test. Modul PAKEL ini merupakan kelanjutan program latihan 

konseling dasar yang telah dilalui oleh para pemerhati keluarga dalam Pelatihan Dasar Pemerhati 
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Keluarga (PDPK). Dengan memiliki keterampilan konseling dasar dan panduan informasi 

berdasarkan masalah yang umum dialami oleh keluarga, maka para pemerhati keluarga dalam 

SKK Paroki akan semakin yakin dalam melaksanakan peran pengabdiannya. 

 

Ucapan Terimakasih 

Ucapan terimakasih kepada Komisi Kerasulan Keluarga Keuskupan Agung Jakarta yang telah 

mempercayakan kegiatan ini kepada tim. Ucapan terimakasih juga tim ucapkan kepada para 

panitia SKK St.Stefanus Cilandak yang berkenan menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan 

PAKEL ini. Terimakasih juga tim ucapkan kepada DPPM Universitas Tarumanagara yang telah 

berkontribusi dan mendukung kegiatan ini. Kegiatan ini diharapkan membawa manfaat bagi para 

pemerhati keluarga dalam melayani keluarga-keluarga di lingkungan paroki mereka dan menjadi 

percontohan bagi komunitas masyarakat lainnya. 
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ABSTRAK 

Sistem informasi memiliki tujuan menyajikan informasi bagi pengguna atau pengambil keputusan. Sistem informasi 

pada PAUD Sanggar Kreativitas Bombi masih belum memadai. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan, 

dibutuhkan sistem informasi yang baik terlebih dahulu. Kebutuhan mendasar adalah desain formulir yang dapat 

dijadikan bukti transaksi dan direkap. Selanjutnya untuk kebutuhan mendasar dalam hal pembuatan pelaporan 

keuangan adalah desain daftar akun untuk akun-akun yang dibutuhkan oleh PAUD SKB. Solusi yang diberikan 

adalah dengan memberikan pelatihan dan memberikan contoh aplikasi bagaimana mendesain formulir dan membuat 

daftar akun yang dibutuhkan PAUD Sanggar Kreativitas Bombi. 

Kata kunci: Sistem, Formulir, Daftar Akun 

 

1. PENDAHULUAN 

PAUD Sanggar Kreativitas Bombi merupakan salah satu bentuk jasa pendidikan yang dinaungi 

oleh Yayasan Bombi. Pengelola PAUD diwajibkan melaporkan ke yayasan dalam bentuk 

laporan. Untuk pelaporan keuangan yayasan, tidak diatur detail oleh standar akuntansi yang 

dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan dapat memakai standar akuntansi yang telah 

dikeluarkan oleh IAI secara umum.  

Agar dapat menghasilkan laporan, dibutuhkan sistem informasi yang mendukung. PAUD 

Sanggar Kreativitas Bombi (SKB) baru berdiri di tahun 2018 dan belum memiliki sistem yang 

baik. Romney dan Steinbart (2009) mendefinisikan sistem adalah suatu rangkaian dari dua atau 

lebih komponen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Ardana dan Lukman (2016) 

menjelaskan sistem sebagai sekelompok bagian-bagian yang terjalin erat untuk mencapai tuuan 

tertentu. 

Laudon (2014) mendefinisikan sistem informasi sebagai suatu rangkaian yang komponen-

komponennya saling terkait untuk mengumpulkan (dan mengambil kembali), memproses, 

menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan 

mengandalikan perusahaan.  

Informasi yang dihasilkan dari sistem informasi dapat membantu dapat pengambilan keputusan. 

Oleh karena digunakan untuk pengambilan keputusan, informasi harus berkualitas. Ciri-ciri 

informasi yang berkualitas adalah relevan, andal, lengkap, tepat waktu, dapat dimengerti, dapat 

diverifikasi dan dapat diakses. 

Bodnar dan Hopwood (2010) mendefinisikan sistem informasi akuntansi sebagai sekumpulan 

sumber dana dan daya, seperti orang dan peralatan yang dirancang untuk mentransformasi data 

keuangan dan data lainnya menjadi informasi yang akan dikomunikasikan kepada para 

pengambil keputusan. Tujuan utama sistem informasi akuntansi adalah mempu menghasilkan 

laporan atau informasi akuntansi yang berkualitas. 
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Agar dapat menghasilkan tujuan sistem informasi akuntansi, tim PKM dari FEB Untar 

memberikan solusi permasalahan di PAUD SKB dengan memberikan desain formulir yang 

dibutuhkan sebagai awal dari perekapan bukti transaksi. Dan tim juga memberikan pelatihan 

penyusunan formulir. 

Laporan keuangan PAUD SKB dapat disusun jika memiliki akun yang tepat sebagai dasar 

pencatatan dari bukti transaksi ke jurnal. Oleh karena itu, tim juga menambahkan pelatihan dan 

aplikasi pembuatan daftar akun yang dibutuhkan PAUD SKB. Laporan atau informasi akuntansi 

yang dapat dihasilkan dari Sistem Informasi Akuntansi dapat berupa laporan keuangan. Menurut 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (IAI, 2018) laporan keuangan 

yang disajikan minimum terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba 

rugi selama periode, catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian pos-pos 

tertentu yang relevan.  

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM 

Sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Mitra, maka tim dosen dari Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, menawarkan solusi berupa penyusunan formulir dan daftar akun serta 

pelatihannya. Langkah-langkah yang ditempuh adalah: 

1. Wawancara dengan pemangku kepentingan mengenai informasi yang dibutuhkan pada 16 

Juli 2018 

2. Wawancara dengan staf mengenai prosedur yang berlaku saat ini pada 23 Juli 2018 

3. Merancang formulir yang dibutuhkan 

4. Merancang daftar akun yang dibutuhkan 

5. Memberikan pelatihan kepada staf administrasi dan bendahara mengenai  cara membuat 

formulir dan daftar akun jika kelak dibutuhkan lebih dari yang sudah dirancang oleh tim. 

Pelatihan diberikan pada 10, 17 dan 24 November 2018 

6. Memberikan contoh kasus sederhana yang perlu dipecahkan oleh staf administrasi dan 

bendahara sebagai bagian dari tes pemahaman atas pelatihan yang telah diberikan pada 1 

Desember 2018 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Formulir adalah secarik kertas yang memiliki ruang untuk diisi. Manfaat formulir adalah: 

1. Menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis perusahaan 

2. Merekam data transaksi bisnis perusahaan 

3. Mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam 

bentuk tulisan 

4. Menyampaikan informasi pokok dari satu orang ke orang lain di dalam organisasi yang 

sama atau ke organisasi yang lain 

 

Dari pengertian teori formulir di atas dan untuk siklus pendapatan, beberapa formulir yang 

dibutuhkan PAUD SKB: 

1. Formulir penagihan biaya pendidikan kepada orang tua sebagai formulir yang dibuat 

dan disimpan dalam perusahaan dengan tujuan meminta dilaksanakan suatu tindakan 
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dan merupakan dokumen pendukung dari jurnal penerimaan kas/bank. Formulir dibuat 

2 rangkap, asli untuk orang tua dan Copy I untuk staf admin 

2. Kwitansi penerimaan uang sebagai formulir yang dibuat dan dikirimkan kepada pihak 

luar (orang tua siswa) dengan tujuan mencatat tindakan yang telah dilaksanakan dan 

merupakan dokumen pendukung dari jurnal penerimaan kas/bank. Formulir dibuat 3 

rangkap. Asli untuk orang tua, Copy I untuk staf admin, dan Copy II untuk akuntan 

3. Bukti penerimaan kas/bank sebagai formulir yang dibuat dan disimpan dalam 

perusahaan dengan tujuan mencatat tindakan yang telah dilaksanakan dan merupakan 

dokumen sumber untuk jurnal pengeluaran kas/bank. Formulir dibuat 2 rangkap. Asli 

untuk bendahara, Copy I untuk akuntan 

4. Bukti pengeluaran kas/bank sebagai formulir yang dibuat dan disimpan dalam 

perusahaan dengan tujuan mencatat tindakan yang telah dilaksanakan dan merupakan 

dokumen sumber untuk jurnal pengeluaran kas/bank.Formulir dibuat 2 rangkap. Asli 

untuk bendahara, Copy I untuk akuntan.  

5. Rekapan pemakaian dana kas kecil sebagai bukti pertanggungjawaban dana kas kecil 

dan dokumen sumber untuk jurnal kas kecil. Rekapan disimpan 1 oleh pemegang kas 

kecil (staf admin) dan dikirimkan 1 beserta bukti pemakaian ke akuntan. 

 

Menurut Ardana dan Lukman (2016), sistem akun merupakan rancang bangun kode dan nama-

nama akun yang ada pada buku besar dan buku besar pembantu yang berfungsi sebagai tulang 

punggung atau acuan pokok dalam penyusunan laporan keuangan. Fungsi daftar akun antara 

lain: 

1. Menjadi acuan untuk mengklasifikasikan transaksi ke dalam akun-akun yang sesuai 

2. Memudahkan dan mempercepat proses pembukuan 

3. Memudahkan penyusunan laporan keuangan 

4. Mudah untuk diingat sehingga memperkecil kemungkinan kesalahan dalam 

pembukuan 

5. Disusun secara fleksibel, dalam arti mudah untuk menyelipkan akun-akun baru tanpa 

mengganggu sistematika akun pokok yang sudah ada, bila terdapat penyesuaian di 

kemudian hari sesuai dengan perkembangan bisnis perusahaan 

6. Disusun secara lengkap untuk memenuhi keragaman jenis transaksi yang ada 

 

Ada 4 cara dalam merancang suatu sistem kode akun, yaitu: 

1. Sistem kode angka berurutan 

2. Sistem kode angka blok 

3. Sistem kode huruf/alfabet 

4. Sistem kode kombinasi angka dan huruf 
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Sesuai dengan kategori sistem kode akun ini dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia 

industri saat ini, akan dipakai sistem kode angka blok untuk PAUD SKB. 

 

Tabel 1 

Daftar Akun di PAUD SKB 

No Nama Akun No Akun 

1 Kas  1001 

2 Bank 1002 

3 Piutang siswa 1101 

4 Piutang karyawan 1102 

5 Sewa dibayar di muka 1301 

6 Program dibayar di muka 1302 

7 Biaya pendirian ditangguhkan 1401 

8 Akumulasi amortisasi biaya pendirian ditangguhkan 1402 

9 Sarana pembelajaran 1501 

10 Peralatan 1502 

11 Hutang sewa 2001 

12 Hutang lainnya 2105 

13 Modal  3001 

14 Saldo laba 3002 

15 Pendapatan SPP 4001 

16 Pendapatan uang pangkal 4002 

17 Pendapatan peralatan dan kegiatan 4003 

18 Pendapatan kelas bakat 4004 

19 Pendapatan les 4005 

20 Pendapatan daycare 4006 

21 Pendapatan seragam 4007 

22 Pendapatan sewa 4008 

23 Pendapatan lainnya 4100 

24 Biaya gaji 6001 

25 Biaya perlengkapan 6002 

26 Biaya alat dan kegiatan 6003 
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27 Biaya sewa 6004 

28 Biaya program 6005 

29 Biaya pendirian diamortisasi 6006 

30 Biaya keamanan 6007 

31 Biaya sampah 6008 

32 Biaya utilitas 6009 

33 Beban lain-lain 6200 

34 Beban bunga 7005 

35 Ikhtisar Laba Rugi 3100 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Luaran dan target capaian yang dihasilkan berupa formulir, daftar akun dan modul bagi staf 

administrasi dan bendahara PAUD SKB. Diharapkan ke depan akan berlanjut kepada pelatihan 

hingga pembuatan laporan keuangan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan 
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ABSTRAK 

Kegiatan Abdimas ini muncul karena permintaan dari Karang Taruna daerah Larangan Utara, Tangerang. Kegiatan 

ini merupakan kegiatan kesinambungan dari program rintisan bisnis kopi.  Saat ini mereka telah merealisasikan 

rencana bisnis kopi, dan timbul kendala lanjutan yaitu bagaimana memperkenalkan produk tersebut ke pasar.  

Abdimas kali ini akan melakukan pendampingan perihal bagaimana membuat strategi pemasaran untuk bisnis kedai 

kopi agar tercapai hasil optimal dengan sumber dana yang tersedia, bagaimana melakukan evaluasi atas pemasaran 

yang dipilih nantinya. Kegiatan yang dilakukan adalah pendampingan berupa pengenalan dan diskusi.  Hasil dari 

kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat memberikan kejelasan tentang bagaimana membuat strategi pemasaran 

yang sesuai bagi target pasar dari bisnis kedai kopi rintisan. Adapun luaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini 

adalah terciptanya program pemasaran yang terencana dari bisnis kedai kopi rintisan. 

Kata kunci: strategi pemasaran, pendampingan, kopi 

 

1. PENDAHULUAN 

Seiring dengan dukungan Presiden RI Joko Widodo untuk bisnis-bisnis menengah dan ke bawah, 

perkembangan UMKM pun menjadi sangat pesat dan menjamur.  Banyak kegiatan-kegiatan 

bisnis baru yang bermunculan dengan cepat, bahkan dengan cepat juga meraih keuntungan yang 

signifikan.  Kecepatan pertumbuhan tersebut terlihat salah satunya dalam bisnis makanan dan 

minuman yang semakin marak di ibu kota dan sekitarnya. 

Kecepatan pertumbuhan tersebut juga tentunya menimbulkan sisi lain dari hal persaingan bisnis. 

Untuk itu diperlukan inovasi. Inovasi yang cepat dan berbeda amat sangat dibutuhkan bagi 

semua pelaku bisnis saat ini.  Inovasi adalah instrumen spesifik pada entrepreneurship yang 

merupakan tindakan pendayagunaan sumberdaya untuk menciptakan kemakmuran (Drucker 

1985). Selain itu, inovasi juga berperan sebagai salah satu instrumen fundamental untuk 

membuat strategi pertumbuhan dalam memasuki pasar yang baru, meningkatkan pangsa pasar 

yang ada dan untuk meningkatkan daya saing perusahaan (Gunday dkk, 2011).  

Salah satu pertumbuhan yang sedang menjamur dalam bisnis makanan di Indonesia adalah 

semakin banyaknya terlihat kedai-kedai kopi dengan berbagai macam tampilan serta berbagai 

nama produk kopi yang kesemuanya berusaha untuk mengangkat keunikan dari tempat 

usahanya. Adapun keunikan / point of difference diperlukan sebagai salah satu strategi agar suatu 

usaha bisa mendapat tempat tertentu di benak konsumen dan menjadi alat identifikasi yang 

membedakan suatu usaha dibanding usaha sejenis (positioning) (Calder 2010). 

Untuk membentuk positioning melalui pembentukan persepsi konsumen tentang point of 

difference yang dimiliki perusahaan, perlu dibuat strategi pemasaran yang tepat. Adapun strategi 

pemasaran yang kreatif dapat mendorong penciptaan inovasi yang menghasilkan keunggulan 
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kompetitif bagi perusahaan (Dibrell dkk, 2014), karena fungsi pemasaran adalah fungsi yang 

relevan untuk menunjukkan tingkat inovasi perusahaan dan dampaknya terhadap kinerja 

perusahaan (Alpay dkk, 2012). 

Dalam setiap kegiatan bisnis, pemasaran memegang peran yang cukup penting bagi 

kelangsungan dari jalannya bisnis bersangkutan.  Usaha kedai kopi yang telah dijalankan oleh 

para pensiunan di Kelurahan Larangan Utara, kota Tangerang mengalami kesulitan dalam 

pemasaran dan membutuhkan bantuan tim PKM Universitas Tarumanagara untuk membantu 

melakukan analisis terkait dengan langkah-langkah pemasaran yang telah dilakukan serta 

membuat strategi pemasaran yang sesuai bagi UKM mereka. 

Selain itu, khalayak sasaran belum mengetahui pentingnya bauran pemasaran bagi UKM mereka. 

Adapun bauran pemasaran merupakan suatu perangkat alat pemasaran taktis yang dapat 

dikendalikan, produk, harga, distribusi, dan promosi yang dipadukan oleh perusahaan untuk 

menghasilkan respons yang diinginkan dalam pasar sasaran  (Kotler dan Armstrong 2011). 

Bauran pemasaran ini seyogyanya mulai direncanakan pada saat awal usaha, agar dapat 

merancang strategi pemasaran dengan lebih tepat sasaran. Pembuatan strategi pemasaran ini 

memerlukan mereka yang memahami dan mampu mengaplikasikan ilmu pemasaran. 

Kemampuan pemasaran untuk mempertahankan nama merk dipasaran ini dapat memberikan 

asset tak terbentuk yaitu pemasukan untuk perusahaan secara terus-menerus dan 

keberlangsungan perusahaan. 

Disamping itu, khalayak sasaran perlu diperkenalkan tentang pentingnya nilai konsumen bagi 

kelangsungan usaha kedai kopi yang mereka miliki. Hal ini penting disampaikan, agar khalayak 

sasaran dapat berinovasi dan membuat perbedaan satu sama lain, sehingga masing-masing UKM 

yang dimiliki khalayak sasaran memiliki nilai unik bagi konsumen di sekitarnya. 

Khalayak sasaran selama ini belum memiliki pengetahuan bagaimana sebaiknya membuat 

strategi pemasaran yang bisa membantu mereka dalam mempertahankan keberlangsungan usaha 

kedai kopi yang mereka miliki, bahkan untuk mengembangkan usaha tersebut. Untuk itu, 

khalayak sasaran memiliki keterbatasan dalam mengenai berbagai hal yang perlu diperhatikan 

dalam membuat strategi pemasaran yang dapat berguna bagi kelangsungan usaha kedai kopi 

yang mereka miliki. Oleh karenanya, pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membantu 

pengusaha kedai kopi di RW 011 Kelurahan Larangan Utara Kota Tangerang untuk 

memperkenalkan tentang pentingnya strategi pemasaran dan bagaimana cara membuat strategi 

pemasaran tersebut. 

 

2. METODE PELAKSANAAN 

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dalam pendampingan dimulai dengan tim 

Abdimas melakukan investigasi mengenai lokasi kedai yang telah berjalan, strategi pemasaran 

yang telah dilakukan, target dan segmen pasar, lingkungan sekitar, serta alat pemasaran yang 

telah digunakan.  Dari pertemuan awal ini disimpulkan bahwa tim menemukan di sekitar lokasi 

belum ada pelaku bisnis kedai kopi yang sejenis, namun ditemukan lokasi kedai kopi sangat 

berdekatan dengan restoran cepat saji yang juga menawarkan minuman sejenis, yaitu kopi. 

Hasil evaluasi pasar merupakan langkah utama yang harus dibahas karena akan dapat 

disimpulkan keterkaitan antara hasil evaluasi yang telah dilakukan dengan capaian yang telah 

diperoleh saat ini.  Dari sini akan dapat ditentukan target yang realistis selanjutnya dari pemilik 

usaha serta langkah-langkah perbaikan apa saja yang harus dilakukan, antara lain, perihal harga, 

rasa, dan bentuk kemasan.  Setelah mengetahui variansi dari evaluasi terhadap teori dan praktek, 

maka tim merekomendasikan langkah pemasaran apa saja yang masih harus disempurnakan 

ataupun belum dilakukan.  Pelaku bisnis sama sekali belum melakukan tindakan pemasaran 
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apapun, sehingga dalam hal ini, tim mengusulkan untuk dapat menggunakan fasilitas digital, 

seperti pemasaran via media social yang tidak berbayar, seperti Instagram dan Facebook. 

Untuk mengawali pendampingan ini, maka pemilik usaha perlu diperkenalkan dengan konsep 

bauran pemasaran mendasar, sebagai berikut: 

 

Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain dalam aktivitas tersebut (Kotler 2015). 

Adapun bauran pemasaran adalah suatu perangkat alat pemasaran taktis yang dapat 

dikendalikan, produk, harga, distribusi, dan promosi yang dipadukan oleh perusahaan untuk 

menghasilkan respons yang diinginkan dalam pasar sasaran  (Kotler dan Armstrong 2011). 

a. Produk 

Produk dapat didefinisikan sebagai semua yang dapat ditawarkan ke dalam pasar untuk 

diperhatikan, dimiliki, dipakai atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan suatu 

keinginan/semua kebutuhan pihak lain (Kotler dan Keller 2009). 

Konsumen dapat menilai suatu produk  melalui variasi produk, kualitas produk dan 

tampilan produk (Kotler, 2015). Kualitas produk adalah semua ciri dan sifat suatu produk 

atau jasa yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan konsumen 

(Kotler dan Keller 2009).  

b. Tempat 

Yang dimaksudkan dengan tempat dalam hal ini termasuk lokasi kegiatan perusahaan 

yang membuat produk tersedia bagi konsumen (Kotler 2015). Tempat bukan berarti 

hanya lokasi perusahaan saja tapi juga termasuk di dalamnya : saluran pemasaran, 

kumpulan dan pengaturan lokasi, persediaan serta transportasi. Dalam industri jasa, 

tempat terutama mengacu pada lokasi dan distribusi yang dapat memberikan kemudahan 

bagi pelanggan dalam memperoleh jasa perusahaan (Kotler 2015). 

c. Promosi 

Promosi mencakup semua aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam  

mengkomunikasikan informasi dan mendorong produk kepada pasar sasaran (Kotler 

2015). Terdapat 5 cara berpromosi yang dapat dilakukan pengusaha yaitu melalui iklan di 

berbagai media, publisitas di berbagai media, promosi penjualan misalnya dengan 

potongan harga dan lain sebagainya, pemasaran langsung dan penjualan personal (Kotler, 

2015). 

d. Harga 

Harga (price) adalah jumlah uang yang dibebankan untuk suatu produk atau jasa yang 

ditawarkan (Kotler 2015).  Price selling dilihat dari sisi harga perolehan dengan sisi 

permintaan, sisi Cost dilihat dari sisi produsen dan sisi Demand dilihat dari sisi 

konsumen.  

Tujuan dari penetapan harga bagi produsen yaitu: 

1. Profit Oriented : berorientasi pada keuntungan untuk mendapatkan laba 

sebesar-besarnya. 

2. Sales Oriented : berorientasi pada penjualan yang dilihat dari jumlah 

penjualannya. 
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3. Sales Quo Oriented : berorientasi pada status quo dimana kondisi pasar 

tetap. 

Setelah memberikan dasar-dasar teori pemasaran, maka dilakukan diskusi dengan warga sasaran. 

Dalam diskusi ini disajikan seluruh opsi pemasaran yang dapat dilakukan, dari konvensional 

sampai dengan digital dengan segala risiko yang menyertainya.  Di sini, pelaku bisnis dapat 

memilih sekiranya opsi pemasaran mana yang paling tepat dengan  usaha serta target pasar yang 

dituju.  Dikaitkan dengan target pembeli, yaitu para peminum kopi berkisar usia angkatann kerja, 

yaitu 20 sampai dengan 50 tahun, maka, opsi pemasaran yang paling tepat dapat dilakukan 

adalah dengan terlebih dahulu melakukan melakukan analisis pasar dengan pendekatan SWOT, 

dengan tujuan pelaku bisnis memahami pesaing yang berada dalam industri sejenis, selain pelaku 

juga memahami apa saja yang menjadi kekuatan dari pelaku bisnis. 

 

Analisis SWOT 

Adapun pengenalan tentang analisis pembuatan strategi dilakukan secara singkat  sebagai 

berikut: 

SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan 

(strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam 

suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis (Kotler, 2015). Keempat faktor itulah yang membentuk 

akronim SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats). SWOT akan lebih baik 

dibahas dengan menggunakan tabel yang dibuat dalam kertas besar, sehingga dapat dianalisis 

dengan baik hubungan dari setiap aspek (David, 2009). 

Proses pembuatan analisis SWOT melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi 

bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang 

tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara 

menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian 

menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, di mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan 

(strengths) mampu mengambil keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada, 

bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mencegah keuntungan (advantage) dari 

peluang (opportunities) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (strengths) mampu 

menghadapi ancaman (threats) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi 

kelemahan (weaknesses) yang mampu membuat ancaman (threats) menjadi nyata atau 

menciptakan sebuah ancaman baru (Ciptono, 2012). 

Adapun penjelasan dari masing-masing unsur tersebut adalah sebagai berikut: (Drummond, 

Ensor, Asford, 2010) 

1. Kekuatan (Strenght) 

Analisis terhadap unsur kekuatan internal yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya saja 

menganalisis tentang kelebihan apa saja yang dimiliki perusahaan seperti dari segi teknologi, 

kualitas hasil produksi, lokasi strategis, atau unsur kekuatan lainnya yang lebih menekankan 

pada keunggulan perusahaan. Biasanya perusahaan cenderung akan membuat sebanyak mungkin 

daftar kekuatan sebagai upaya kompetisi. 

2. Kelemahan (Weakness) 

Selain unsur kekuatan internal perusahaan, penting untuk mengetahui kelemahan yang dimiliki 

perusahaan. Untuk mengetahui kelemahan perusahaan bisa dengan melakukan perbandingan 

dengan pesaing seperti apa yang dimiliki perusahaan lain namun tidak dimiliki perusahaan. 

Jika ingin membuat daftar kelemahan perusahaan secara lebih obyektif bisa dengan testimoni 

konsumen yang umumnya lebih mengetahui apa yang kurang dari sebuah perusahan. 
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3. Peluang (Opportunity) 

Unsur peluang yang muncul dari luar biasanya dibuat pada saat awal membangun bisnis. Ini 

karena bisnis dibentuk berdasarkan peluang atau kesempatan untuk menghasilkan keuntungan. 

Unsur peluang termasuk daftar apa saja yang memungkinkan bisnis mampu bertahan dan 

diterima di masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

4. Ancaman (Threats) 

Analisis terhadap unsur ancaman eksternal sangat penting karena menentukan apakah bisnis 

dapat bertahan atau tidak di masa depan. Hal-hal yang termasuk unsur ancaman antara lain 

banyaknya pesaing, ketersediaan sumber daya, jangka waktu minat konsumen, dan lain 

sebagainya. Membuat daftar ancaman perusahaan bisa untuk jangka pendek maupun jangka 

panjang serta bisa sewaktu-waktu bertambah atau berkurang. 

Hasil dari analisis ini dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kekuatan dan 

mempertahankan peluang, serta pada saat yang bersamaan mengurangi kelemahan dan 

menghindari potensi ancaman. 

 

Secara umum manfaat analisis SWOT bagi pelaku bisnis kopi  adalah sebagai berikut: 

• Pelaku bisnis kopi menjadi lebih memahami kekuatannya dan memberikan rekomendasi 

untuk meningkatkannya. 

• Pelaku bisnis kopi dapat melihat suatu peluang dan dapat mempertahankan peluang. 

• Pelaku bisnis kopi mengetahui kelemahan serta mencari solusi untuk mengurangi 

kelemahan tersebut. 

• Pelaku bisnis kopi mengetahui potensi ancaman serta mencari solusi untuk menghindari 

ancaman tersebut. 

 

Setelah dilakukan pengenalan tersebut, maka dilakukan diskusi secara intens dengan pelaku 

bisnis kopi. Selanjutnya, pelaku bisnis memulai dengan menata tim manajemen yang ada yang  

merupakan salah satu faktor yang penting karena merupakan penanggung jawab dari berjalannya 

bisnis ini serta penentu visi serta misi diadakannya usaha bisnis kedai kopi pada mulanya. 

Agar kegiatan pemasaran dapat berjalan dengan lancar, maka perlu dilakukan pembahasan 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses terminasi opsi pemasaran tersebut, siapa yang 

akan melakukan atas seluruh opsi yang telah terpilih.  Seandainya tenaga yang dimiliki masih 

memerlukan pelatihan atas opsi pemasaran yang dipilih maka akan dilanjutkan dengan diskusi 

perihal pendanaan.   

Berdasarkan analisis pendanaan pada umumnya, bisnis pemula akan memerlukan biaya yang 

besar untuk proses kegiatan yang terkategori ‘coba-coba’ atau ‘trial and error’, untuk meredam 

besarnya dana coba-coba ini, maka pendanaan akan diarahkan hanya kepada seluruh opsi 

pemasaran yang tidak memerlukan biaya besar jika risiko gagal terjadi.  Hal ini dapat dimulai 

dengan menggunakan seluruh opsi pemasaran yang berbasis digital dan bebas biaya untuk 

periode waktu jangka pendek dengan rentang waktu yang memungkinkan untuk dilakukan 

evaluasi untuk meningkat ke opsi pemasaran yang berbayar jika opsi bebas biaya ternyata telah 

mendatangkan keuntungan yang signifikan. 

Di akhir pendampingan, pelaku bisnis juga menyusun suatu tahapan evaluasi, yang tahap ini 

merupakan tahap terakhir dari penerapan strategi pemasaran yaitu dengan membandingkan apa 

yang direncanakan dengan realisasi.  Dari evaluasi ini akan diketahui besaran varian yang terjadi 

serta perbaikan atau perubahan di segi mana yang perlu dilakukan. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Luaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah: 

a. Pelaku bisnis kedai kopi dari Karang Taruna daerah Larangan Utara, Tangerang 

mengenal teori tentang dasar-dasar bauran pemasaran. 

b. Pelaku bisnis kedai kopi dari Karang Taruna daerah Larangan Utara, Tangerang 

mengenal teori tentang membuat strategi pemasaran secara mendasar. 

c. Terdapat program pemasaran yang terencana dari pelaku bisnis kedai kopi.    

d. Telah terpasarkannya kegiatan usaha dari pelaku bisnis kedai kopi baik secara 

konvensional maupun digital. 

e. Terdapat pemasukan yang berbeda antara sebelum dilakukan opsi pemasaran dengan 

setelah penerapan opsi pemasaran yang disarankan. 

f. Presentasi serta publikasi hasil luaran dari laporan pelaksanaan abdimas pada seminar 

lingkup nasional. 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat ditarik dari program 

pendampingan ini adalah munculnya pemahaman dari pelaku bisnis kedai kopi dari Karang 

Taruna daerah Larangan Utara, Tangerang  bahwa kegiatan pemasaran merupakan salah satu 

faktor penting untuk keberhasilan suatu bisnis.  Bukan saja dari segi kemasan dan rasa, namun 

produk yang disajikan tersebut harus dapat dikenal oleh para calon pembeli.  Pelaku bisnis dalam 

hal ini telah menganalisis seluruh kekuatan dan kelemahan yang ada dengan menerapkan analisis 

SWOT, dan pada akhir kegiatan, pelaku bisnis kedai kopi telah melakukan serangkaian rencana 

program pemasaran, seperti pemasaran secara online berbasis internet dengan menggunakan 

media-media social yang tidak berbayar, seperti Instagram dan Facebook. 
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ABSTRAK 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini (PKM) adalah salah satu perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, 

yaitu memberikan manfaat kepada masyarakat dalam hal ini kepada para wajib Pajak orang Pribadi yang akan 

melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan nya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tamansari 1 dan KPP 

Tambora secara elektronik. Hal ini dapat terlaksana karena adanya undangan dari pihak Dirjen Pajak untuk turut 

serta dalam kegiatan Relawan Pajak, dan setelah tim dosen memilih para Relawan Pajak dari mahasiswa FE Untar, 

selanjutnya dilakukan serangkaian aktivitas bersama DJP untuk koordinasi waktu pelaksanaan kegiatan. Metode 

pelaksanaan berupa kegiatan lapangan, yaitu  melayani para Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan tahunannya untuk melaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT ) oleh  para mahasiswa FEB Untar 

yang telah dipilih menjadi Relawan Pajak, dengan supervisi dari dosen dan petugas Kantor Pelayanan Pajak. 

Kegiatan ini bagi Universitas Tarumanagara-khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam mendukung Pemerintah 

khususnya dalam meningkatkan kepatuhan dan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi melaporkan penghasilannya 

secara elektronik, dan meningkatkan kerja sama Direktorat Jenderal Pajak dengan Universitas Tarumanagara 

sebagai salah satu Pusat Pajak (Tax Cener) di Jakarta Barat. Manfaat bagi mahasiswa adalah meningkatkan 

kemampuan pengetahuan dan teknis pengisian SPT secara elektronik serta meningkatkan soft skill secara langsug 

atau prakatik 

Kata Kunci: Surat Pemberitahuan Pajak,  Orang Pribadi, Relawan Pajak, E-filing 

 

1. PENDAHULUAN 

Rasio pembayan pajak di Indonesia (tax ratio) di Indonesia masih rendah, saat ini masih berkisar 

11%, dan termasuk terendah di negera-negara ASEAN. Pentingnya meningkatkan  tax ratio 

karena secara ttidak langsung akan menaikan pendapatan negara. Rendahnya tax ratio dapat 

dilhat dari 2 sudut pandang ebgai penghambat, yaitu dari segi psikologis dan teknis Dari sudut 

pandang psikologi meliputi rendahnya tax ratioi karema sikap dan norma yang ada dipikiran 

wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya, baik yang timbul dari dalam dirinya maupun 

timbul dari situasi atau kondisi yang ada. Sedagnkan secara teknis meliputi menghitung dan 

melaporkan pajak terhutang yang terhambat karena birokrasi, waku melapor dan kurangnya 

pengetahuan wajib pajak untuk melakukan menghitung dan melaporkan pajak mereka, dan 

penggunaan teknologi dalam persiapan pembayaran dan melaporan pajaknya melalui elektronik 

(e-filing) 

Dalam dunia psikologi sosial dikenal Theory of Reasoned Action (TRA) yang dikembangkan 

oleh Fishbein dan Ajzen. Dalam teori itu dinyatakan bahwa niat menentukan seseorang untuk 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu perilaku. Dalam teori tersebut, dikemukakanjuga 

bahwa niat seseorang didasari oleh dua penentu utama yaitu 1) Sikap, merupakan keyakinan 

individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut, dan 2) Norma subjektif, 



Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 (Senapenmas) 2019 

Mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi Melalui Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian 

Jakarta, 30 Agustus 2019 

299 

 

merupakan kepercayaan-kepercayaan mengenai harapan normatif yang muncul karena pengaruh 

orang lain dan motivasi untuk menyetujui harapan-harapan tersebut. 

Kaitannya dengan kegiatan ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan sikap patuh atau tidak 

patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi rasionalitas dalam 

mempertimbangkan manfaat dari pajak dan juga pengaruh orang lain yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan dalam hal kepatuhan ini. 

Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil 

akan yang diperolehnya. Selanjutnya mereka akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau 

tidak melakukannya (sikap). Hal ini dapat dikatakan penting dengan penggunaan uang pajak 

secara transparan dan akuntanbilitas. Pemahaman yang baik dari wajib pajak tentang hal itu  

akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan dirasakan setelah 

membayar pajak, yaitu kontribusi nyata dalam pembangunan di wilayahnya.  

Kemudian ketika individu akan melakukan sesuatu, munculah norma subjektif  dimana dorongan 

atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) akan mempengaruhi perilaku 

individu tersebut. Hal tersebut bersifat signifikan dengan pelayanan fiskus, sosialisasi 

perpajakan, dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan. Dengan pelayanan yang baik dari 

petugas fiskus, kemudahan yang didapat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui 

sistem yang modern, dan pemahaman yang didapat dari sosialisasi tentang perpajakan akan 

menimbulkan persepsi yang baik dari para wajib pajak. Hal tersebut akan mempengaruhi dan 

mendorong para wajib pajak untuk bersikap patuh pada kewajiban  perpajakannya. 

Pengertian pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Sedangkan dalam Undang Undang No.36 

tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang diberikan terhadap subjek pajak atas 

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak dengan subyek pajak 

penghasilan adalah sebagai berikut :  

5. Subyek pajak pribadi adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 

yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 

12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia 

dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.  

6. Subyek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal 

dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.  
7. Subyek pajak badan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali 

unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:  
b. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
c. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN).  
d. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, 

dan 
e. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.  

8. Bentuk usaha tetap adalah  bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat 

tinggal di Indonesia atau berada di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas 

bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan 

diIndonesia”. 
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Wajib Pajak  

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Wajib pajak adalah orang pribadi atau 

badan yang memiliki hak dan kewajiban yang terdiri dari pembayar pajak, pemungut pajak, 

pemotong pajak yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Sebagai wajib pajak 

diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang ada salah satunya adalah dengan mendaftarkan 

dirinya untuk mendapatkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  Wajib pajak dibagi 

menjadi dua bagian yaitu wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.  Menurut Rahman 

(2010) wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas 

pendapatan tidak kena pajak. Wajib pajak terdiri dari 2 bagian antara lain:  
5. Wajib Pajak Orang Pribadi 

Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas 

pendapatan tidak kena pajak.   
6. Wajib Pajak Badan  

Setiap perusahaan yang dibangun di Indonesia yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) serta dengan kepemilikan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam 

ketentuan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia.  

 

Fungsi Pajak  

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang didapat dari rakyat sebagai wajib pajak. 

Terdapat dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016) yaitu sebagai berikut:  

2. Fungsi Anggaran  (Budgeter) 

Pajak berfungi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluarannya.  
3. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah 

di bidang sosial dan ekonomi. Contohnya seperti dikenakannya pajak yang lebih tinggi 

terhadap minuman beralkohol, demikian juga terhadap barang mewah. 

 

Masih rendahnya pengatahuan dan pemahaman pajak penghasilan di Indonesia, khususnya untuk 

Wajib Pajak Orang Pribadi. Salah satu cara yang perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal  Pajak 

adalah melakukan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman pajak., khususnya pajak penghasilan 

bagi wajib Pajak Orangn Pribadi. Untuk itu, peranan akademisi dalam menjalan salah satu 

darmanya yaitu pengambdian masyarakat, kegiatan sosialisasi ini suatu cara dalam bentuk 

pengabdian kepada masyarakat dan pemerintah.  

Sosialisasi termasuk hal penting dalam meningkatkan kepatuhan seorang wajib pajak. Sosialisasi 

diharapkan dapat membantu para wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan. Menurut 

Wahono (2012) sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya yang diberikan oleh Dirjen Pajak 

dalam memberitahukan sebuah pemahaman baik dalam bentuk peraturan ataupun dalam bentuk 

tata cara perpajakan dengan menggunakan metode-metode yang tepat kepada masyarakat 

khususnya wajib pajak.  

Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan berbagai cara atau bentuk yang tepat dan efektif. 

Salah satunya bisa dengan menggunakan media sosial agar dapat diketahui oleh banyak orang. 

Dalam melangsungkan sosialisasi perpajakan keikutsertaan dari pemerintah sangat diperlukan,  

ini bertujuan agar wajib pajak sadar akan keberadaan sebuah pajak. Untuk menyadarkan 

keberadaan sebuah pajak dapat diketahui melalui penyuluhan atau sosialisasi rutin atau berupa 

pelatihan intensif agar kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dapat meningkat. 
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Dalam sosialisasi perpajakan Dirjen Pajak melakukan beberapa cara dalam meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak antara lain dengan memberikan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan, 

memasang spanduk mengenai pajak, memasang iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun 

televise, pembuatan website, dsb. Untuk menerapkan cara-cara tersebut dibutuhkan suatu 

penunjang dengan disertai sarana-sarana yang memadai serta yang memberikan kemudahan 

kepada para wajib pajak salah satunya dengan adanya website pajak yaitu www.pajak.go.id, 

perpustakaan, majalah pajak, jurnal pajak,dsb. Untuk mengetahui kesuksesan dari cara-cara 

tersebut dapat dilihat dari tingginya tingkat kepatuhan dari wajib pajak dalam membayar 

pajaknya, target pajak yang telah terpenuhi, serta meningkatnya jumlah wajib pajak. 

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan (Resmi, 2017:42) adalah sebagai sarana untuk 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya 

terutang dan untuk melaporkan tentang: 

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui 

pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun 

Pajak; 

2. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan/atau buka Objek Pajak; 

3. Harta dan kewajiban; dan/atau 

4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak 

orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

 

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan.  SPT 

Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi terdiri atas: 

a. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari 

usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan 

penghasilan neto; dari satu atau lebih pemberi kerja; yang dikenakan PPh final dan/atau 

bersifat final; dan dari penghasilan lain (1770). 

b. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau 

lebih pemberi kerja; dalam negeri lainnya; dan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat 

final (1770S); 

c. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu 

pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga 

koperasi (1770SS). 

Sesuai pembicaraan dengan pihak DJP/KPP yang sedang menggiatkan pengenalan pajak kepada  

masyarakat luas bahkan dari usia dini melalui program Inklusi Kesadaran Pajak yang diinisiasi 

sejak tahun 2016, maka DJP mengajak peran serta Perguruan Tinggi untuk membantu KPP pada 

masa aktif pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Peran Serta Perguruan Tinggi itu 

diwujudkan dengan memilih para mahasiswa yang bersedia menjadi Relawan Pajak untuk 

bertugas di KPP selama masa aktif pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi (periode 

Februari-Maret) dengan didahului pelatihan oleh tim dosen FE.  

Pihak Fiskus membutuhkan peran Relawan Pajak untuk mengurangi kepadatan antrian di bulan 

pelaporan dan lebih mendekatkan dengan para wajib pajak. Masyarakat umumnya  dan wajib 

pajak khususnya masih enggan/sungkan untuk bertanya kepada para petugas KPP atau sebaliknya 

sangat ingin dibantu sejak menghitung, menyetor dan melapor, terlebih ketika melapor dengan e –

filling, ada kendala teknologi yang membatasi.  Hal itu sangat menguras tenaga para petugas KPP 

terlebih ketika masa sibuk dan mendekati akhir batas waktu pelaporan SPT Tahunan Orang 

Pribadi. 

http://www.pajak.go.id/
http://www.pajak.go.id/
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Kebutuhan tersebut ditanggapi oleh beberapa dosen tetap FE Untar yang memiliki keahlian di 

bidangnaya dan sudah mendapatkan sertifikasi dosen untuk melakukan Pengabdian Kepada 

Masyarakat (PKM) serta dukungan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat. Harapan kami, 

kegiatan PKM ini dapat ikut memberikan kontribusi positif bagi Yayasan/Sekolah dan Dirjen 

Pajak dalam hal turut membangun inklusi kesadaran Perpajakan para Wajib Pajak. 

 

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM 

Ruang Lingkup 

Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim dosen dan Para Relawan Pajak sebanyak  20 (dua puluh) 

orang mahasiswa FE Untar yang telah dilatih dan disupervisi  oleh beberapa dosen dan  juga 

dibekali pemahaman lingkungan kerja di Kantor Pelayanan Pajak terkait. Para Relawan Pajak 

bertugas melayani para wajib pajak dengan didampingi para staf Kantor Pelayanan Pajak. 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam  2 (dua) minggu yaitu sebanyak 10 hari kerja, di Kantor 

Pelayan Pajak Kebon Taman Sari 1 dan Tambora. Para Relawan Pajak melayani Wajib Pajak 

yang datang untuk berkonsultasi dan atau meminta bantuan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak 

Pribadi (Tahunan) secara online (e-filing). Jumlah wajib pajak yang dibantu oleh setiap 

mahasiswa/i relawan pajak per hari kurang lebih 20-40 WPOP. 

Dalam kegiatan ini terdapat dua kelompok atau pihak yang mendapatkan manfaat dari kegiatan 

ini, yaitu internal Universitas Tarumangara dan masyarakat. Univeristas Tarumanagara 

mendapatan nilai kredit dari kegiatan ini karena dianggap oleh masyarakat bahwa mahasiswa 

atau lulusan dari Universitas Tarumangara dapat dihandalkan dalam hal perpajakan, sedangkan 

bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara, menunjukkan bahwa sistem 

pengajaran baik seara teknis dan soft skill telah berjalan baik. Bagi Masyarakat, manfaat ini 

dapat dilihat dari Pemerinta, dalam hal Direktorat Jenderal Pajak, dan Wajib Pajak Orang 

Pribadi (WPOP) yang dibantu tim relawan Pajak Universitas Tarumangara. Bagi Direktorat 

Jendral Pajak (DJP), kegiatan relawan pajak membantu DJP dalam mengsosialisasi dan 

meningkatkan partsipasi WPOP dalam melaporkan SPT mereka, yang secara tidak langsung 

diharapkan dapat meningkatkan tax ratio.  Sedangkan manfaat bagi WPOP, meningkatkan rasa 

nyaman dilayani oleh mahasiwa/i dan merasakan sangat dibantu melaporkan SPT merekan 

menggunaka aplikasi, di mana WPOP yang dibantu Tim Relawan Pajak Universitas 

Tarumangara umumnya di usia 50-40 an yang tidak begitu paham teknis pemakaian gawai atau 

aplikasi, selain memberikan rasa nyaman dalam memberikan informasi penghasilan mereka 

dibanding memberikan informasi ke petugas KPP. 
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Waktu dan Lokasi Kegiatan 

Adapun waktu dan lokasi Kegiatan PKM dapat dilihat pada tabel 1.sebagai berikut : 

 

Tabel1.Waktu dan Lokasi Kegiatan 

Tahap Kegiatan Waktu 

Pelaksanaan 

LokasiKegiatan 

Persiapan 1.  Analisis Kebutuhan pelatihan 

2.  Penyusunan Proposal PKM 

3.  Penyusunan Modul Pelatihan 

4.  Perencanaan Alur Kegiatan PKM 

     

Jan   2019 

Feb  2019 

Feb  2019 

Maret 2019 

 

FE UNTAR 

Pelaksanaan Membantu Pengisian SPT OP Pribadi 

Secara online 

Maret  2019  KPP Tambora dan 

Taman Sari 1 

Penyelesaian Penulisan Laporan Pertanggung 

jawaban 

Juli 2019 FE UNTAR 

 

 

3. TAHAPAN KEGIATAN PKM 

Adapun tahapan kegiatan PKM sebagai berikut : (1) Tahap Persiapan, dalam tahap ini kegiatan 

yang dilakukan adalah berkonsultasi dengan Kantor Pelayanan Pajak terkait area penugasan para 

Relawan Pajak. Kemudian berdiskusi /menganalisa kebutuhan para Relawan pajak untuk 

menjalankan tugasnya, menelaah pustaka yang berkaitan dengan kegiatan PKM, membuat dan 

memperbaiki proposal kegiatan, dan menyusun materi penyuluhan  (2) Tahap Pelaksanaan, 

dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah mengadakan rapat sebelum pelaksanaan 

kegiatan, mempersiapkan detail materi  dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

susunan/jadwal kegiatan dari KPP. (3) Tahap Evaluasi, dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan 

adalah mengadakan rapat evaluasi untuk mengevaluasi perbaikan-perbaikan yang diperlukan 

untuk kegiatan PKM selanjutnya, membuat laporan kemajuan untuk  mengikuti monev dan 

menyusun laporan akhir, serta  mempublikasikan laporan dalam seminar pengabdian kepada 

masyarakat (dalam acara Senapenmas). 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.  Pelaksanaan Kegiatan PKM 

Kegiatan dimulai pada pukul 07.00 yaitu berangkat menuju tempat PKM, baik secara bersama 

maupun masing masing pribadi menuju KPP yang telah ditetapkan sebagai tempat 

bertugas.dengan agenda acara melayani para wajib pajak orang pribadi yang datang ke kantor  

pajak tempat bertugas. 

Pembukaan diawali dengan briefing dari pihak pegawai kantor pajak  Setelah itu dilakukan 

pemeriksaan perangkat kerja (desktop dan gadget) untuk membantu pelaksanaan tugas, dan 

photo bersama saat akhir masa tugas. 

 

2.  Target  Kegiatan PKM 

Membantu Kantor Pelayanan Pajak Taman Sari 1 dan Tambora untuk melayani para wajib 
pajak orang pribadi yang datang untuk melaksanakan kewajiban pelaporan pajak tahunannya 
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(SPT tahunan). Juga sebagai peran serta kampus dalam membantu Pemerintah khususnya 

Direktorat Jenderal Pajak untuk program Inklusi Kesadaran Pajak. 

Target Kegiatan ini dapat dikatakan tercapai dengan berkurangnya antrian di kantor pajak dan 

kecepatan pelayanan pihak KPP yang dibantu Relawan Pajak.  

 

3. Capaian Luaran   

Luaran dari kegiatan ini berupa modul  dan  Luaran lainnya yang tercapai adalah tersusunnya 

artikel Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang siap untuk dipublikasikan. 

Secara keseluruhan kegiatan ini berajalan baik dan lancar. Namun kegiatan yang sudah 

rencanakan sejak beberapa bulan sebelum Maret 2019, masih terdapat hambatan. Hambatan 

dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu dari pihak DJP dan dari pihak Universitas 

Tarumangara sendiri. Hambatan dari DJP adalah kurang siapnya pembagian tugas dan jadwal 

kepada Tim Relawan Pajak untuk Universitas Tarumagara dan Universitas lainya sehingga 

masih terasa proses pembagian jadwal dilakukan secara dadakan, dan bagi Tiem Relwan 

Universitas Tarumangara sulitnya koordinator untuk membagi tugas mahasiswa.. Selain itu 

kurangan tenaga yang meminta EFIN (Electronic Filing Indentification) bagi WPOP yang 

pertama kali ingin melaporkan SPT mereka secara online. Hambatan dari Universitas adalah 

belum adanya ketentuan Univeristas untuk dosen memberikan ijin bagi mahasiswa/i dalam 

mengikuti kegiatan PKM yang bersifat masal atau meliputi masyarakat luas, sehingga waktu 

mahasiswa/i dalam menjalankan PKM sebagai tim relawan pajak kurang efektif, karena harus 

mengkuti kuliah jam tertentu, dan kembali lagi ke KPP.     

 

Berikut adalah foto-foto kegiatan selama melakukan pelatihan : 
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5. KESIMPULAN 

1. Kesimpulan   

Perekrutan dan  Pelatihan calon Relawan Pajak sudah berjalan dengan cukup baik disemster 

ganjil 2018/2019 dimana animo dan antusiasme mahasiswa untuk turut berpartisipasi cukup 

memadai . Selanjutnya pada semester genap 2018/2019 ini para Relawan Pajak dengan 

bimbingan para dosen yang terkait melaksanakan kerja lapangan di kantor Pelayanan Pajak yang 

ditunjuk/ditempatkan oleh mitra PKM kami yaitu Direktorat Jenderal Pajak.  

Para Relawan Pajak sangat antusias melaksanakan tugasnya dibawah bimbingan langsung para 

staff KPP dan melayani para wajib pajak dengan sukacita, walaupun mereka terpaksa 

meninggalkan jadual kuliah selama 2 minggu dibulan Maret 2019 ini. Dalam pantauan kami, 

kerja sama yang terjalin antara KPP, para Relawan Pajak dan Wajib Pajak cukup baik dalam arti 

kehadiran Relawan Pajak cukup membantu mempersingkat waktu pelayanan. Para Mahasiswa 

juga mendapat pengalaman nyata dalam dunia wajib pajak orang pribadi  

Dari hasil pemantauan di laporan, baik WPOP, DJP berpendapat kehadiran Relawan Pajak 

Membantu mereka. WPOP lebih merasa nyaman dilayani Tim Relawan Pajak karena lebih 

memahami teknologi dan nyaman memberikan informasi pribadi atau penghasilannya kepada 

tim relawan. Sedangkan bagi DJP, kegiatan ini sangat membantu karena lebih banyak WPOP 

yang dilayani di KPP serta dapat meningkatkan WPOP yang melaporkan, yang artinya dapat 

meningkatkan tax ratio. Bagi mahasiswa/i yang ikut dalam Tim Relawan Universitas 

Tarumangara, dapat meningkatkan soft skill, mempraktikan secara langsung dari teori yang 

diperoleh di kelas, dan menjalin kerja sama DJP yang mungkin akan bermafaat ketika mereka 

lulus nanti. Kesimpulannya, kegiatan Universitas Tarumangara harus berpartisipasi penuh dalam 

kegaitan Relawan Pajak untuk tahun-tahun berikutnya baik diminta oleh DJP maupun tidak 

diminta, demi meningkatkan nilai kredit Universitas Tarumangara, FEB Untar dan mahasiswa/i  

 

2.Saran 

Sebagai suatu keterlibatan nyata dan dukungan kepada Pemerintah khususnya Direktorat 

Jenderal Pajak, maka kegiatan mendukung inklusi perpajakan khususnya dalam peran menjadi 

relawan pajak dan melayani wajib pajak secara langsung selanjutnya dapat diusulkan dan 

ditingkatkan. 

 

Ucapan Terima Kasih 

Terima Kasih kami ucapkan kepada pimpinan Universitas Tarumanagara khususnya Direktur 

DPPM dan Staf serta pimpinan Fakultas Ekonomi beserta staf dan Mitra PKM yaitu Direktorat 

Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak yang telah mempercayakan program Relawan Pajak ini 

serta Rekan Dosen dan  para mahasiswa yang membantu terlaksananya PKM ini. 
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ABSTRAK 

Kegiatan abdimas ini merupakan wujud nyata kontribusi ilmu arsitektur terkait perencanaan ruang (personal space). 

Secara khusus luaran kegiatan berwujud sebuah produk alat istirahat yang berfungsi untuk menstimulasi 

ergonometri pergerakan terapi pada anak yang didiagnosis sebagai penderita Cerebral Palsy (penyakit kelumpuhan 

otak yang berdampak kepada perkembangan motorik yang terhambat). Kegiatan ini turut menjadi wujud uji coba 

atau eksperimental dari prinsip ilmu arsitektur yang terkait kepada desain dengan penekanan kepada ergonometri. 

Aspek kebutuhan dari anak-anak dengan profil penderita Cerebral Palsy menjadi proses studi yang menarik antara 

desain, ruang gerak, dan kebutuhan khusus yang diterjemahkan menjadi sebuah produk prototipe berupa alat 

istirahat/ tempat tidur multifungsi. Dengan adanya prototipe dengan desain khusus ini membuat sarana mereka 

untuk belajar maupun beristirahat menjadi lebih layak dan lebih edukatif.  

Kata kunci: alat istirahat, desain, edukatif, produk 

 

1. PENDAHULUAN 

Latar belakang 

Yayasan Sayap Ibu cabang provinsi Banten (YSI-Banten)  merupakan lembaga non profit dan 

non pemerintah yang berfokus pada penyantunan dan rehabilitasi anak disabilitas majemuk 

terlantar. Diresmikan pada tanggal 1 Oktober 2005, yayasan ini berlokasi di Graha Bintaro, 

Tangerang Selatan, dan sekarang dalam wacana menjadi pusat panti asuhan cacat ganda terlantar 

untuk kawasan Jabodetabek. YSI-Banten yang berinduk pada Yayasan Sayap Ibu Pusat, telah 

berperan di masyarakat dalam menangani anak-anak balita terlantar sejak 25 Mei 1955. YSI-

Banten saat ini menampung 37 anak dalam panti (periode 3 Tahun); dan di periode yang sama 

juga sudah lebih dari 440 anak disabilitas dari keluarga pra-sejahtera (binaan YSI-Banten yang 

masih tinggal bersama orang tua ataupun keluarga terdekatnya). Anak-anak yang diasuh adalah 

penyandang disabilitas majemuk seperti hydrocephallus, microcephaly, down syndrome, 

cerebral palsy, autisme dan lainnya. 

 

mailto:m.architect22@gmail.com
mailto:m.architect22@gmail.com
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Gambar 1. Kondisi anak-anak asuhan YSI - Banten 

(Sumber: http://sayapibubintaro.org/anak/) 

 

Lokasi YSI-Bantentidak terlalu jauh bila ditempuh dengan jalan tol, dalam jam kerja biasa akan 

memakan waktu 30-40 menit sekali perjalanan menggunakan mobil dari Universitas 

Tarumanagara sehingga tidak terlalu sulit untuk melakukan observasi serta survey. Penelitian 

Desain Kursi Roda Multifungsi ini adalah sumbangsih dan kontribusi nyata Untar untuk bidang 

edukasi sosial bagi anak cacat terlantar, mengingat kurangnya wujud nyata dari subtansi 

pendidikan bagi masyarakat golongan terlantar dan juga disabilitas.  

 

Rumusan masalah  

Hampir semua anak dalam yayasan ini menggunakan kursi roda, karena 90% anak asuhan dan 

anak non-asuhan yang disabilitas tidak mampu berjalan. Kondisi kursi roda yang sudah lama 

tentu tidak mendukung proses edukasi dan segala kegiatan keseharian anak-anak tersebut, karena 

jarang ada donatur yang memberikan donasi berupa kursi roda akibat harga kursi roda dengan 

spesifikasi anak-anak cacat diagnosa Cerebral Palsy sangat mahal. Situasi panti yang 

memberikan edukasi cukup baik untuk anak-anak ini terkadang terhambat karena sarana dan 

prasarana yang kurang mendukung, walau kursi roda adalah bagian utama dalam mobilitas dan 

kemampuan anak untuk hidup mandiri.  

 

Tabel 1. Temuan Awal Situasi Kondisi Fisik  Anak Cerebral Palsy dalam  

Kondisi Harus Tertidur 
 

No. Keadaan Fisik Eksisting  (Hasil wawancara) Detail Kondisi Untuk 

Membutuhkan Alat Istirahat 

yang Tepat  

1 

 

▪ Kondisi belum dapat duduk  

▪ Menghabiskan lebih dari 

15jam di tempat tidur 

▪ Memerlukan spesifikasi desain 

alat tidur yang tepat untuk 

membantu kegiatan sehari-

hari. 

2  ▪ Meluruskan Kepala Agar 

Fokus  

▪ Menahan dan menyangga agar 

kepala tidak jatuh  

▪ Menahan tangan dan kaki agar 

▪ Tidak tersedianya detail 

pengayangga untuk anak 

dapat duduk dan mengikuti 

pelajaran menjadikan anak 

cenderung menunduk dan 

http://sayapibubintaro.org/anak/
http://sayapibubintaro.org/anak/
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Pada pelaksanaan awal tim pengusul berfokus kepada responden utama / anak-anak dengan 

diagnosa Cerebral Palsy & gangguan motorik lainnya. Selanjutnya, tim pengusul mendiskusikan 

kebutuhan alat bantu istirahat denganpara terapis dan berbagai pengasuh. Yang pada akhirnya 

data-data tersebut akan dilanjutkan ke tahap eksperimen bentuk dalam skala 1:2 dan akan 

difinalisasi pada skala 1:1.  

 

Adapun permasalahan yang menjadi keterbatasan mitra yang berhasil diidentifikasi oleh penulis 

adalah sebagai berikut;  

1. Tidak tersedianya detail desain alat istiahat/ tempat tidur yang sesuai dengan kondisi fisik 

dan psikologi anak panti. 

2. Sulitnya menemukan alat istiahat/tempat tidur yang sesuai dengan kebutuhan anak panti dan 

spesifikasi kondisi fisik anak panti dengan sumber anggaran donasi.  
 

Dengan demikian, program kegiatan ini merujuk kepada perencanaan kembali alat 

istiahat/tempat tidur sederhana yang memenuhi spesifikasi dan kegiatan edukasi anak-anak panti 

YSI akan coba dibuat dengan anggaran cukup ekonomis dan diharapkan desain ini dapat 

diteruskan oleh pihak panti, khususnya pada diagnosa anak Cerebral Palsy. Usaha yang 

dilakukan dalam pengoptimalan desain alat istiahat/tempat tidur seputar masalah ergonometri 

dan menunjang edukasi serta kemandirian anak-anak tersebut. 

 

Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan hasil konkret dari ilmu pengetahuan serta kemajuan 

IPTEK seharusnya dapat digunakan secara maksimal dalam menghasilkan desain produk 

bermanfaat untuk masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat dengan kondisi yang 

membutuhkan bantuan. Secara sederhana penulis berupaya cermat dan tepat untuk mencoba 

menjawab masalah subjek dan objek penelitian dalam memberikan fasilitas utama kursi roda 

dapat membantu menahan 

beban  tubuh 

tidak dapat melihat guru di 

kelas.  

3  

 

 

 

 

 

 

▪ Membantu anak untuk dapat 

memperbaiki postural  

▪ Menunjang perkembangan 

motorik untuk dapat bergerak 

melakukan kegiatan sehati-

hari. 

 

▪ Kondisi kursi yang tidak 

memfasilitasi kaki tanggan 

punggung dan leher untuk 

dapat mudah bermobilitas 

atau sekedar melakukan 

kegiatan sehari-hari dengan 

mudah dikarenakan kursi 

seadanya yang di modifikasi 

di panti itu sendiri.  

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Kursi roda yang tidak sesuai 

spesifikasi bentuk postural 

mereka menjadikan kondisi 

postural mereka sangat 

memburuk. 

▪ Kursi roda yang salah atau 

kursi roda seadanya 

menjadikan proses edukasi 

menjadi tidak optimal 

▪ Ganjalan dan berbagai 

penyangga, serta detail kursi 

roda yang seharusnya ada 

sesungguhnya termasuk 

dalam proses therapi serta 

edukasi mereka.  

▪ Diperlukannya berbagai 

redesain kursi roda untuk 

anak-anak dengan diagnosa 

demikian.  

Sumber: Hasil Wawancara dan Dok. Pribadi, 2018  
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sebagai alat bantu dan penunjang kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak cacat ganda terlantar 

di panti asuhan ini. 

 

2. KAJIAN  TEORI  

Anak panti asuhan anak cacat terlantar yang menjadi target sasaran pada kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat ini 90% nya adalah anak-anak yang terdiagnosis dengan kondisi Cerebral 

Palsy. Pada bagian landasan teori ini dijelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dan kondisi 

terkait penderita cerebral palsy. 

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan 

hidupnya agar lebih bermartabat. Karena itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan 

pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali termasuk mereka 

yang memiliki perbedaan dalam kemampuan atau difabel seperti yang tertuang pada UUD 1945 

pasal 31 (1). Kurangnya perhatian akan masyarakat difabel dan mereka yang memiliki 

keterbatasan kemampuan atau disable menjadikan pendidikan mereka sangat memprihatinkan, 

seperti pada gambar 1 dapat dilihat tingginya penduduk Indonesia yang dikatakan disabilitas 

masuk kepada kategori tidak sekolah. Hal ini terus meningkat bila kurangnya perhatian untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran masyarakat Indonesia yang dikatakan 

sangat minim unuk anak-anak disabilitas. Pada penelitian ini, masyarakat disabilitas yang akan 

diteliti adalah anak disanilitas dengan diagnosa Cerebral Palsy (CP). 

 

 

Gambar 2. Prevalensi Disabilitas Penduduk Indonesia menurut Pendidikan 

Berdasarkan Data Riskesdas 

Sumber: Badan Litbangkes Kementrian Kesehatan, 2013 

 

Pendidikan bukan hanya seputar sistem dan materi yang disampaikan, edukasi untuk anak-anak 

CP  harus diperhatikan dari segi keseharian. Target edukasi bisa hanya untuk kemandirian hidup 

dan selanjutnya bila dasar kemandirian hidup sudah dikuasai pendidikan tingkat Sekolah Dasar 

dst baru dapat diperhatikan. Fasilitas edukasi untuk anak CP dapat dibangun dari hal kecil, 

seperti bagian ruang yang terdapat pada sekitar keseharian anak CP.  Namun arti dari ruang 

sendiri menurut anak CP dan manusia pada umumnya bisa saja berbeda. Dari isu dassar ini, 

pentingnya edukasi dan pendidikan yang tepat untuk anak-anak berkebutuhan  khusus telah 

menjadi isu dunia yang cukup di perhatikan dan cukup memprihatinkan di Indonesia. 

 

3. METODE PELAKSANAAN DAN TARGET LUARAN 

Dalam proses studi sederhana yang dilakukan pada tahap awal kegiatan ini penulis melakukan 

wawancara langsung kepada para pengurus YSI. Para pengurus berperan sebagai narasumber 

yang dapat menjelaskan secara detail apa saja yang dibutuhkan dan apa saja yang diharapkan 

untuk pengoptimalisasian alat edukasi guna perbaikan standar kehidupan anak-anak panti YSI. 

Pengumpulan data tentang penghuni dan pengguna alat istiahat/tempat tidur  dilakukan pada 
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tahap awal guna mengidentifikasi kendala dan kebutuhan yang akan selanjutnya diolah menjadi 

target luaran dan rekomendasi solusi. Berikut adalah data dan diagnosa penyakit dan kondisi 

anak-anak YSI (lih.Gambar 3).  

 

                            

Gambar 3. Profil Anak Panti Asuhan  Yayasan Sayap Ibu  

Sumber: http://sayapibubintaro.org/anak/ 

 

Adapun tahap pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4.  Proses Tahapan Kerja Untuk Mencapai Target  Luaran Penelitian   
(Sumber: Tim Penulis, 2018) 
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Gambar 5.  Sasaran Survey    
(Sumber: Tim Penulis 2018) 

 

Tahap Pertama pengumpulan data akan menghasilkan rumusan rekomendasi solusi yang tepat 

meliputi data medis anak cacat panti asuhan Yayasan Sayap Ibu, data gerakan keseharian yang 

biasa dilakukan, wawancara kepada pengurus dan analisa observatif yang dilakukan selama 7 

hari melalui rekaman vidio keseharian hingga pengamatan langsung di panti asuhan Yayasan 

Sayap Ibu (YSI). Analisa dan pengamatan akan menitik beratkan kepada target desain alat 

istiahat/tempat tidur  yang menunjang edukasi yang dibutuhkan dan kesediaan keadaan eksisting 

alat istiahat/tempat tidur  sesuai dengan ergonometri anak (Cerebral Palsy) di YSI  tersebut.  

Tahapan kedua yaitu perencanaan. Perencanaan tidak hanya meliputi kesesuaian data yang 

telah dikumpulkan merujuk kepada rekomendasi solusi yang dibutuhkan, tetapi juga 

menghasilkan sebuah gambar desain alat istiahat/tempat tidur  yang akan di fabrikasikan dalam 

skala 1:1. Pada tahap perencanaan, akan dilakukan beberapa tes langsung selama 3 kali untuk 

memastikan apakah produk redesain kursi yang sesuai spesifikasi keadaan  fisik dan bermanfaat 

secara edukasi bagi mereka.  

Tahap ketiga pelaksanaan akan dilakukan setelah gambar desain telah ditentukan dan akan di 

uji coba kepada anak panti asuhan. Untuk tingkat Akurasi yang tinggi, pelaksanaan uji coba akan 

dilakukan selama 3x, untuk menemukan beberapa titik kesalahan yang akan diperbaiki dan 

dilengkapi pada pelaksanaan akhir desain produk redesain kursi roda edukatif bagi anak cacat 

panti asuhan Yayasan Sayap Ibu (YSI).  Hasil akhir setelah melalui 3 tahapan diatas akan 

disumbangkan kepada mitra beserta gambar teknik/ gambar konstruksi yang diharapkan dapat 

membantu pengadaan kembali alat tersebut oleh YSI.  

Tahap finalisasi adalah tahap uji coba dan tahap pembangunan yang akan mematangkan hasil 

desain produk skala 1:1 alat istiahat/ tempat tidur. 

 

Tabel 2. Kerangka Kerja – Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan 

No Konten Tahapan Temuan Hasil Penelitian Konteks  Konsep 

1 Pendataan perilaku gerak  Ergonometri Teori & Studi Kasus 

2 Observasi material, tektur & Warna yang 

sesuai 

Material, tekstur, Warna, 

Bentuk 

Detail Spontan Respon  
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3 Memastikan keamanan dan tujuan akhir dari 

alat bantu istirahat ini dapat bekerja optimal 

dan membantu kesehatan serta edukassi 

hingga produktifitas anak berkebutuhan 

khusus ini. 

Diskusi multidisiplin 

ilmu (psikologi, 

arsitektur, medis, 

rehabmedik) 

Safety & Smart Solution 

based form 

4 Detail realisasi produk dari teori, analisis 

lapangan hingga hasil akhir skala 1:1  

Produksi Struktur & Konstruksi 

5 Fabrikasi (prototipe desain)  Uji Coba Skala 1:1 Research Product 

Sumber: Tim Penulis, 2018 

 

4. HASIL LUARAN KEGIATAN 

Gambar rancangan alat istirahat 
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Gambar 6. Analisa Gerak Anak-anak Panti  

Sumber: olahan penulis, 2018 

 

 

Prototipe produk alat istirahat skala  1:1 
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Gambar 7. Hasil Desain 

Sumber: olahan penulis, 2018 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh tim pengusul mendapatkan apresiasi positif dari 

segenap pengurus Yayasan Sayap Ibu. Bantuan berupa produk prototipe alat istirahat tidur multi 

fungsi sangat bermanfaat bagi keseharian anak penyandang Cerebral Palsy dalam menjalani 

aktivitas, baik beristirahat maupun melakukan gerakan-gerakan yang melatih motoriknya. Secara 

khusus mitra juga mengucapkan terima kasih atas donasi berupa desain gambar rancangan yang 

telah melalui tahap studi dan eksperimen yang  menjadi bekal dan dapat bermanfaat untuk 

diproduksi kembali oleh mitra. Kedepannya mitra berharap kerjasama sejenis dapat terjalin 

secara berkelanjutan.  
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ABSTRAK 

Pendidikan sebagai upaya mencerdaskan bangsa berarti memberdayakan setiap warga negara agar mampu berbuat 

seimbang baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Proses pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, 

sesungguhnya merupakan sebuah upaya yang memungkinkan masyarakat dengan segala keberadaanya dapat 

memberdayakan dirinya. Dan kampus yang terdiri dari tenaga pendidik dan mahasiswa punya andil yang besar 

menjadi jembatan terlaksanaya proses pemberdayaan masyarakat. Dengan pusat aktivitas harusnya berada di tangan 

masyarakat itu sendiri dengan bertitik tolak dari masyarakat, serta manfaatnya untuk masyarakat. Penelitian ini 

merupakan salah satu bentuk dari pertanggung jawaban institusi pendidikan khususnya kampus dengan melibatkan 

mahasiswa dalam meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat sekitar. Kegiatan pemberdayaan 

masyarakat juga sebagai sarana bagi mahasiswa untuk belajar memberikan kontribusi bagi lingkunganya. Metode 

kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan adalah dengan mengadakan workshop dan pelatihan di 

kelurahan yang membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan di bidang komunikasi khususnya untuk petugas 

pengelola Ruang  Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) agar dapat memberikan layanan yang lebih baik dalam 

bekerja. Kesimpulan dari kegiatan tersebut adalah peran kampus dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

meningkatkan kesejahtraan masyarakat sangat penting melalui program-program pelatihan yang sesuai kebutuhan 

masyarakat. 

Kata kunci: Tridharma, pemberdayaan masyarakat, mahasiswa, pendidikan 

 

ABSTRACT 

Education as an effort to educate the nation means empowering every citizen to be able to balance both in thoughts, 

words and deeds. The process of community empowerment through education, is actually an effort that enables the 

community with all its existence to empower itself. And the campus, which consists of educators and students, has a 

big role to play as a bridge to the process of community empowerment. With the center of activity should be in the 

hands of the community itself with starting point from the community, as well as its benefits for the community. 

This research is one form of accountability of educational institutions especially campuses by involving students in 

improving the knowledge and skills of the surrounding community. Community empowerment activities are also a 

means for students to learn to contribute to their environment. The method of community empowerment activities 

undertaken is by holding workshops and training in villages that require knowledge and skills in the field of 

communication, especially for officers managing the Open Child Friendly Public Space (RPTRA) in order to 

provide better services at work. The conclusion of the activity is the role of the campus in educating the life of the 

nation and improving community welfare is very important through training programs that fit the needs of the 

community 

Keywords:  community empowerment, students, education, three Missions 

 

1. PENDAHULUAN 

Program Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu dari Tridharma Perguruan Tinggi. 

Menurut Chambers (dalam Kartasasmita, 1996)  pemberdayaan masyarakat adalah sebuah 

konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial yakni bersifat people-centered, 
participatory, empowering and sustainable. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat 

diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang berdaya cipta. Masyarakat yang berdaya adalah 

mailto:Evvy.silalahi@starki.id
mailto:Evvy.silalahi@starki.id
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masyarakat yang hidup dalam suatu masyarakat madani (civil society), yakni suatu masyarakat 

yang percaya atas kemampuan para anggotanya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik 

(Tilaar, 1997). Dengan kehadiran institusi Pendidikan khususnya perguruan tinggi dalam 

kehidupan bermasyarakat, idealnya dapat berkontribusi salah satunya melalui jalur pendidikan. 

Hal ini terkait dengan tingkat Pendidikan masyarakat yang masih belum merata sehingga 

keberadaan pendidikan non formal sangat diperlukan. 

Memasuki era Revolusi Indistri 4.0 menuntut kualitas Sumber Daya Manusia yang lebih baik 

dan mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi serta perubahan zaman. Tidak semua 

masyarakat Indonesia mengecap pendidikan yang tinggi, demikian juga warga DKI Jakarta. 

Sehingga dalam hal ini dibutuhkan kontribusi institusi Pendidikan bermitra dengan masyarakat 

dengan program-program pemberdayaan masyarakat. Institusi Pendidikan dapat berkontribusi 

melalui program tersebut memberikan Pendidikan non formal seperti pelatihan kepada 

masyarakat. Pendidikan non formal merupakan layanan Pendidikan yang tidak dibatasi oleh jenis 

kelamin, usia dan perbedaan budaya.  

Mengingat pentingnya peran institusi pendidikan dalam mencerdaskan bangsa, STARKI, 

(Sekolah Tinggi Ilmu Komunkasi dan Sekretaris Tarakanita) yang berlokasi di Pondok Kelapa 

Jakarta Timur, berusaha ambil bagian untuk memberdayakan masyarakat sekitar melalui 

keilmuwan yang dimiliki oleh para dosen pengajar dengan menyertakan mahasiswa didalamnya 

agar mahasiswa juga terpupuk rasa kepeduliannya terhadap masyarakat. Salah satu program 

pemberdayaan masyarakat yang baru dilakukan bulan Juli 2019 kemarin adalah memebrikan 

pelatihan di bidang komunikasi praktis yang efektif kepada petugas RPTRA yang ada di Pondok 

Kelapa dan juga petugas kelurahan. 

Berkomunikasi bukan sekedar berbicara mengeluarkan suara, namun ada banyak aspek yang 

perlu diperhatikan untuk dapat menyampaikan dan menerima pesan antar pihak yang 

berinteraksi. Masyarakat yang berdomisili di sekitar Pondok Kelapa terdiri dari berbagai latar 

belakang budaya dan pekerjaan serta Pendidikan, demikian juga para pengunjung RPTRA yang 

dibangun beberapa unit di kelurahan tersebut. Dengan mengetahui aspek-aspek penting dalam 

berkomunikasi, membantu para pelayan public yang bertugas untuk dapat memberikan layanan 

public yang dibutuhkan oleh masyarakat..  

Komunikasi memiliki peran penting dalam segala aspek kehidupan. Manusia sebagai makhluk 

sosial, hanya dapat hidup berkembang dan berperan sebagai manusia dengan berhubungan dan 

bekerja sama dengan manusia lain dengan cara komunikasi. Hampir sebagian besar kegiatan 

manusia selalu berkaitan dengan komunikasi. Bahkan sejak lahirpun kita semua sudah 

berkomunikasi dengan lingkungan sekitar kita 

Dalam hal menciptakan layanan public yang berkualitas, kecerdasan komunikasi khususnya non 

verbal sangat dibutuhkan. Yang menjadi menarik untuk ditampilkan pada artikel ini adalah 

bagaimana para dosen dan  mahasiswa memberikan pengetahuan dan ketrampilan praktis ilmu 

komunikasi kepada para petugas RPTRA DI Pondok Kelapa dan petugas keluarhan serta 

menemukan keseulitan-kesulitan para petugas dalam tim masing-masing ketika berhadapan 

dengan para pengguna fasilitas RPTRA dan masyarakat yang butuh bantuan petugas kelurahan. 

Hal apa saja yang menjadi penghambat dalam menciptakan layanan public yang baik di unit 

kerja mereka.Lalu apa manfaat yang mereka terima dengan adanya program pemberdayaan 

masyarakat melalui bidang ilmu komunikasi tersebut. 
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2. TINJUAN PUSTAKA 

Pemberdayaan Masyarakat. 

Penelitian terdahulu tentang manfaat dan program pemberdayaan masyarakat menunjukkan 

bahwa pemberdayaan  masyarakat yang merupakan salah satu dari Tri dharma perguruan tinggi 

ini memiliki peran dalam ketrampilan dan pengetahuan masyarakat. Menurut  Tjokrowinoto 

(dalam Kusnadi, 2006: 219) konsep pemberdayaan masyarakat adalah  menyediakan mekanisme 

untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety need), bukan hanya sekedar memenuhi 

kebutuhan dasar. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat bermaksud untuk mengembangkan 

kemampuan masyarakat agar secara berdiri sendiri memiliki ketrampilan untuk mengatasi 

masalah-masalah mereka sendiri. 

 

Definisi dan Jenis Komunikasi 

Ada banyak definisi tentang komunikasi, tercatat sekitar 126 definisi komunikasi yang berlainan 

menurut Dance dan Larson (1976). Konsep komunikasi yang sering digunakan adalah 

Komunikasi Menurut Harold Lasswell (1960), Lasswell mendefinisikan bahwa Komunikasi pada 

dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa? mengatakan apa? dengan saluran 

apa? kepada siapa? dengan akibat atau hasil apa? (who? says what? in which channel? to whom? 

with what effect?). Selalu ada efek yang diharapkan dari proses komunikasi melalui makna 

pesan yang disampaikan. Proses komunikasi itu sendiri dapat berupa perorangan,kelompok, 

komunikasi public dan komunikasi massa dimana jangkauan khalayaknya lebih luas. 

Apabila kita melihat apa yang terjadi ketika seseorang terlibat dalam komunikasi, maka yang 

kita temukan adalah terdapat dua bentuk umum tindakan yang terjadi: 

1. Penciptaan pesan atau dapat dikatakan juga sebagai penciptaan pertunjukan 

2. Penafsiran pesan atau pertunjukan tersebut. 

Pesan dapat ditunjukkan dalam bentuk verbal (Bahasa) maupun nonverbal (nonbahasa). Setiap 

aspek dalam diri manusia dapat diberi makna oleh orang lain. 

Komunikasi selain berfungsi dalam mempengaruhi orang lain, juga mengubah sikap. Ada umpan 

balik atau respond yang muncul dari pesan yang diperoleh baik secara verbal maupun nonverbal. 

Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan 

maupun tulisan. Pengertian komunikasi lisan ialah bentuk komunikasi dengan mengucapkan 

kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Biasanya komunikasi lisan dapat 

dilakukan pada kondisi para personal atau individu yang berkomunikasi berhadapan langsung.  

Sedangkan komunikasi nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Pesan-pesan 

nonverbal sangat berpengaruh terhadap komunikasi. Pesan atau simbol-simbol nonverbal sangat 

sulit untuk ditafsirkan daripada simbol verbal. Bahasa verbal sealur dengan bahasa nonverbal, 

contoh ketika kita mengatakan “tidak” pasti kita menggelengkan kepala. Komunikasi nonverbal 

lebih jujur mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena spontan. Komunikasi nonverbal 

jauh lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal contohnya dalam hal berkomunikasi 

dengan pelanggan (konsumen) dengan masyarakat dan tetangga atau rekan kerja sehari -hari. 

Komuikasi non verbal seringkali dibutuhkan dalam komunikasi antar personal, baik itu untuk 

urusan pribadi maupun umum.  

Jenis komunikasi verbal adalah antara lain: 
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1. Berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal vocal, sedangkan menulis adalah 

komunikasi verbal non vocal. Presentasi dalam rapat adalah contoh dari komunikasi verbal 

vocal. Simbol gambar toilet, cara menggunakan alat permaianan di RPTRA adalah contoh dari 

komunikasi verbal non vocal. 

 2. Mendengarkan dan membaca. 

Mendengar dan mendengarkan adalah dua hal yang berbeda. Mendengar mengandung arti hanya 

mengambil getaran bunyi, sedangkan mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang 

didengar.  

Menurut Devito (2011) komunikasi verbal yang terjadi umumnya disertai oleh komunikasi non 

verbal. Perilaku non verbal yang terjadi sering kali bersifat metakomunikasi. Komunikasi 

nonverbal meliputi semua aspek komunikasi selain kata-kata sendiri seperti bagaimana kita 

mengucapkan kata-kata (volume), fitur, lingkungan yang mempengaruhi interaksi,cara berjalan, 

dan benda-benda yang mempengaruhi citra pribadi dan pola interaksi (pakaian, perhiasan, 

sepatu, dll). Berikut beberapa jenis komunikasi non verbal: 

1. Sentuhan (haptic) Sentuhan atau tactile message, merupakan pesan nonverbal nonvisual 

dan nonvokal. Alat penerima sentuhan adalah kulit, yang mampu menerima dan membedakan 

berbagai emosi yang disampaikan orang melalui sentuhan. Alma I Smith, seorang dari 

Cutaneous Communication Laboratory mengemukakan bahwa berbagai perasaan yang dapat 

disampaikan melalui sentuhan, salah satunya adalah kasih sayang (mothering) dan sentuhan 

itu memiliki khasiat kesehatan. 

2. Komunikasi Objek Penggunaan komunikasi objek yang paling sering adalah penggunaan 

pakaian. Orang sering dinilai dari jenis pakaian yang digunakannya, walaupun ini termasuk 

bentuk penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi. Contohnya dapat dilihat 

pada penggunaan seragam oleh pegawai sebuah perusahaan, yang menyatakan identitas 

perusahaan tersebut.  

3. Kronemik merupakan bagaimana komunikasi nonverbal yang dilakukan ketika 

menggunakan waktu, yang berkaitan dengan peranan budaya dalam konteks tertentu.  

4. Gerakan Tubuh (Kinestetik) Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu 

kata atau frasa. Beberapa bentuk dari kinestetik  

5. Proxemik Proxemik adalah bahasa ruang, yaitu jarak yang gunakan ketika berkomunikasi 

dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi berada. Pengaturan jarak 

menentukan seberapa dekat tingkat keakraban seseorang dengan orang lain. Jarak mampu 

mengartikan suatu hubungan. Richard West dan Lynn H. Turner (2007)  

6. Vokalik atau paralanguage adalah unsur nonverbal dalam sebuah ucapan, yaitu cara 

berbicara. Misalnya adalah nada bicara, nada suara, keras atau lemahnya suara, kecepatan 

berbicara, kualitas suara, intonasi, dan lain-lain. 

Komunikasi nonverbal memiliki  karakteristik yang bersifat universal, diantaranya: 

 1.Komunikatif, yaitu perilaku yang disengaja/tidak disengaja untuk mengkomunikasikan 

sesuatu sehingga pesan yang ada bisa diterima secara sadar. Contoh mahasiswa memandang 

keluar jendela saat kuliah yang menunjukkan perasaan bosan.  

2.Kesamaan perilaku, yaitu kesamaan perilaku nonverbal antara satu orang dengan orang lain. 

Secara umum bisa dilihat pada gerak tangan, cara duduk, berdiri, suara , pola bicara, 

kekerasan suara, cara diam 
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 3.Artifaktual, yaitu komunikasi nonverbal bisa juga dalam bentuk artefak seperti cara 

berpakaian, tata rias wajah, alat tulis, mobil, rumah, perabot rumah & cara menatanya, barang 

yang dipakai seperti jam tangan.  

4.Kontekstual, yaitu bahasa nonverbal terjadi dalam suatu konteks. membantu tentukan 

makna dari setiap perilaku non verbal. Misalnya, memukul meja saat pidato akan berbeda 

makna dengan memukul meja saat dengar berita kematian.  

Dari komunikasi yang kita lakukan, komunikasi verbal hanya memiliki porsi 7% , vocal suara  

38% dan 55% ekspresi muka (Mahrabian,1971). Bahasa yang umum digunakan dalam 

komunikasi verbal itu memiliki lebih banyak keterbatasan dibandingkan dengan komunikasi 

nonverbal. Keterbatasan tersebut dipengaruhi oleh faktor integritas, faktor, budaya, faktor 

pengetahuan, faktor kepribadian, faktor biologis dan faktor pengalaman 

 

Cara membangun dan meningkatkan komunikasi efektif 

Strategi Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi yaitu: 

1. Mengatasi persepsi negatif. Kita harus melihat sesuatu dari sudut pandang kita, melihat dari 

sudut pandang orang lain, melihat dari sudut pandang netral/tidak memihak, dan tidak 

mencampuradukan emosi pribadi pada saat berperilaku.  

2. Mendengarkan, yaitu memberikan perhatian terhadap sesuatu. Pentingnya mendengar 

dinyatakan dalam berbagai penelitian, salah satunya menyatakan bahwa kemampuan 

mendengarkan jauh lebih penting daripada kemampuan berbicara, kemampuan mendengarkan 

harus dimiliki oleh semua orang atau hubungan personal  

3. Menekan ego pribadi kita. Dengan menekan ego pribadi, maka kita dapat belajar untuk 

mencoba memahami orang lain 

4. Pengetahuan. Ketika kita berusaha untuk mendekati orang lain, kita dapat memanfaatkan 

pengetahuan yang kita miliki terkait dengan keunikan yang dimiliki orang tersebut. Intinya 

adalah membangun komunikasi yang dapat menciptakan jalinan hubungan baik dengan orang 

lain 

5. Memperhatikan bahasa nonverbal. Ketika berkomunikasi dengan menggunakan bahasa verbal 

orang juga menggunakan bantuan gerak-gerik anggota tubuh seperti mata, tangan, kepala, dll. 

Kemampuan memanfaatkan anggota tubuh merupakan aset komunikasi dan bukan sekedar 

tampilan fisik  

6. Memperbanyak bertemu dengan orang-orang baru.  

7. Menghindari judgement. Ketika judgement sudah ada, maka kita punya persepsi dan kesan 

mengenai orang lain, yang mungkin negatif  

8. Open minded. Belajarlah untuk menerima dan menghargai pendapat orang lain 

9. Empati. Empati adalah sikap dimana kita dapat menempatkan diri seolah-olah kita berada di 

posisi lawan bicara 

10.Menghadapi konflik. Interpersonal skill kita sangat diuji ketika terjadi konflik. Kita dapat 

menjadi mediator dari pihak-pihak yang berkonflik.  

 

Pelayanan Publik 
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Menurut Suwithi (1999) pelayanan publik adalah pelayanan yang terbaik yang diberikan kepada 

pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal berdasarkan standard dan prosedur 

pelayanan. Sedangkan Moenir (2001) mengatakan tujuan pelayanan yaitu untuk memperoleh 

kemudahan dalam pengurasan kepentingan, mendapatkan pelayanan yang wajar, mendapatkan 

perlakuan yang sama tanpa pilih kasih, mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang 

khususna dipihak pengguna pelayanan yaitu masyarakat.  

Penyelenggaraan pelayanan publik memiliki aspek dimensional, oleh karena itu dalam 

pembahasan dan menerapkan strategi pelaksanaannya tidak dapat hanya didasarkan pada satu 

aspek saja, misalnya hanya aspek ekonomi atau aspek politik. Pendekatannya harus terintegrasi 

melingkupi aspek lainnya, seperti aspek sosial budaya, kondisi geografis dan aspek 

hukum/peraturan perundang-undangan (Hardyansyah, 2015). 

 

3. METODE KEGIATAN DAN PEMBAHASAN 

Keterangan Waktu, Tempat, Tujuan dan Kegiatan  

Program pemberdayaan masyarakat yang diadakan oleh dosen dan mahasiswa STARKI sudah 

berlangsung sejak lama. Ada banyak kegiatan program pemberdayaan masyarakat yang 

dilakukan. Salah satu yang kegiatan pemberdayaan masyarakat yang baru-baru ini dilakukan 

adalah yang berlangsung di Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur.Lokasi kegiatan tidak jauh 

dari kampus Tarakanita.Kegiatan tersebut berupa workshop dan pelatihan di bidang ilmu 

komunkasi kepada petugas pengelola RPTRA-RPTRA yang tersedia di kelurahan Pondok 

Kelapa dan juga beberapa petugas kelurahan.Kegiatan di Lakukan dilokasi yang dekat dijangkau 

oleh semua petugas RPTRA. Workshop dan pelatihan tentang komunikasi tersebut diadakan 

tanggal 3 Juli 2019 dan dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang yang dihadiri oleh sekitar 30 orang. 

Para peserta yang hadir termasuk sekretaris Lurah dan acara tersebut dibuka oleh lurah setempat 

yang kemudian harus pergi mengikuti rapat di kantor kelurahan untuk keperluan lainnya. 

Tujuan kegiatan workshop dan pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan yang diutarakan oleh 

Lurah setempat sewaktu berdiskui dengan dosen yang mewakili unit kerja pengabdian 

masyarakat STARKI. Dimana terkait para petugas pengelola RPTRA yang direkrut adalah 

masyarakat desa sekitar yang pendidikannya maksimal lulusan SLTA sehingga perlu 

pembekalan materi tentang komunikasi .Hal ini untuk membantu para petugas agar dapat 

berkomunikasi dengan baik,melayani para pengunjung RPTRA dengan layanan yang baik 

.Memberikan informasi dengan simbol-simbol pesan yangdapat dipahami oleh masyarakat yang 

menggunakan fasilitas tersebut. Ada banyak pertanyaan yang diajukan para peserta, misalnya 

bagaimana menghadapi orang-orang dengan karakter tertentu yang merepotkan, bagaimana 

menyampaikan pesan dan berkomunikasi yang baik dengan anak-anak, orang tua, lansia dan 

sebagainya. Mereka juga membagikan bagaimana tantangan-tantangan yang mereka hadapi 

selama bekerja. 

Kegiatan tersebut berjalan dengan baik dengan bantuan para mahasiswa yang menjadi duta 

kampus.Mahasiswa STARKI juga dididik untuk memiliki kepedulian sosial kepada 

lingkungannya, inilah salah satu peran hadirnya kampus Tarakanita dalam lingkup Pendidikan di 

Indonesia . Sesuai dengan misi menyelenggarakan kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada 

masyarakat melalui penerapan ilmu yang bertujuan untuk pemberdayaan atau peningkatan 
kemampuan masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit. Mahasiswa 

yang diikut sertakan turut mengambil bagian dalam kegiatan workshop tersebut terutama untuk 

setiap latihan praktik yang diikuti oleh peserta. Mereka terlibat dalam memfoto kegiatan, 

menjadi operator dalam presentasi, membagikan questioner, membantu perlengkapan games dan 

gimmick-gimick yang disediakan oleh tim STARKI. 
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Proses Pelaksanaan Kegiatan 

Sebelum kegiatan tersebut disepkati waktunya dan materi apa yang akan diberikan, perwakilan 

dari STARKI mengunjungi kantor kelurahan dan berdiskusi dengan lurah setempat.Lurah 

setempat mengatakan bahwa ada banyak masalah kompleks yang dihadapi oleh para petugas 

yang sebenarnya dapat diatasi dengan bantuan komunikasi yang baik sehingga mutu pelayanan 

dapat ditingkatkan.bukan hanya dalam berkomunikasi tatap muka dengan pengunjung tapi 

memberikan kenyamanan dan membangun relasi yang harmonis dengan para pengguna RPTRA 

tersebut. RPTRA sangat bermanfaat terutama sebagai sarana bersosialisasi anak-anak dan 

masyaraka sekitar ditengah-tengah kemajuan teknologi komunikasi yang membentuk sikap cuek 

dan individualis generasi muda saat ini. Terutama bagi orang tua yang terbatas keuangannya 

untuk membawa anaknya bermain ke pusat perbelanjaan sesering mungkin. Untuk itu edukasi 

para petugas terhadap para pengunjung dengan memberikan informasi tenang fasilitas RPTRA 

sangat bermanfaat, dan bagaimana cara menggunakan fasilitas bermain bagi anak-anak serta 

fasilitas terapi pada orang tua.  Komunikasi yang baik dapat memberikan kenyamanan bagi para 

pihak dan dapat meningkatkan kualitas kerja tim yang lebih baik. 

Pada kegiatan tersebut, para peserta dilatih bagaimana menyampaikan pesan atau informasi 

dengan baik kepaa pengunjung yang berasal dari latar belakang Pendidikan, budaya serta 

memperhatikan aspek-aspek nonverbal komunikasi seperti tatap muka, gesture tubuh, intonasi 

suara, cara menyampaikan informasi dengan menggunakan isyarat tubuh.Peserta dilatih satu 

persatu setelah mendapatkan materi tentang komunikasi, layanan dan pentingnya ketrampilan 

mendengarkan. Peserta mengikuti acara dengan sangat antusias terutama saat mengikuti 

permainan yang diadakan oleh tim STARKI. Melalui permainan tersebut peserta dilatih 

bagaimana bersikap ketika menghadapi masalah, bagaimana tetap menjaga kekompakan tim dan 

saling mendukung sesama rekan kerja. Peserta juga dilatih untuk menjadi petugas yang smart, 

konsisten melayani dengan senyum dan keramahan. Dalam setiap pelatihan diadakan role play. 

 

Respond Masyarakat 

Selama kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut berlangsung, semua peserta  mengikuti 

dengan semangat dari jam 8 pagi hingga jam 12 siang.Dari hasil angket dan wawancara yang 

diajukan kepada peserta dan pejabat kelurahan menyatakan bahwa mereka sangat tertarik 

mengikuti kegiatan yang dapat meningkatkan skill mereka. Lurah setempat juga mengatakan 

perlunya kegiatan tersebut dilakuka bukan hanya untuk petugas RPTRA tetapi juga unit kerja 

lain. Namun yang  menjadi kendala adalah keterbatasan dana untuk menyelenggarakan kegiatan 

pelaihan apabila harus menggunakan jasa vendor. Dengan kata lain program pemberdayaan 

masyarakat memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar apabila dilakukan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat sekitar. 

Berikut adalah grafik penilaian peserta terhadap manfaat kegiatan pelatihan komunikasi yang 

diadakan oleh STARKI tersebut. Dari 30 peserta yang mengisi form questioner, sebanyak 25 

orang menyatakan acara tersebut manfaatnya sangat baik dan 5 orang menyatakan baik. 
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4. KESIMPULAN DAN PENUTUP 

Dari hasil tanya jawab yang dilakukan oleh tim STARKI kepada para peserta dan pejabat 

keluarahan diperoleh temuan bahwa program pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan 

berkesinambungan. Hal ini terutama untuk meningkatkan pengetahua masyarakat, bukan hanya 

penting dilakukan untuk petugas kelurahan tetapi juga untuk bidang lain, untuk masyarakat 

sekitar. Hal ini menjadi masukan juga bagi STARKI sebagai institusi Pendidikan yang punya 

bela rasa dan kepedulian sebagai salah satu bentuk misinya. Selain itu kegiatan pemberdayan 

masyarakat juga memberikan manfaat yang baik untuk mahasiswa STARKI, mengajak 

mahasiswa sejak dini untuk terlibat dalam melayani di masyarakat. Dengan demikian mahasiswa 

juga dapat mengembangkan sifat empati, leadership, team-work, time management dan Cc5 

(Competent, Creativity, Compassion, Celebration, Conviction) yang merupakan nilai-nilai yang 

selalu ditanamkan  di STARKI berbela rasa dan penuh kasih serta punya kepedulian terhadap 

lingkungan sekitarnya sudah tebentuk dengan kuat.  
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ABSTRAK 

Pengembangan produk merupakan penelitian terhadap produk yang sudah ada untuk dikembangkan lebih lanjut agar 

mempunyai tingkat kegunaan yang lebih tinggi dan lebih disukai konsumen. Pengembangan produk perlu dilakukan 

oleh usaha roti ini mengingat penjualan yang rendah maka melalui pengembangan produk ini diharapkan dapat 

meningkatkan kembali penjualannya. Pengembangan produk merupakan proses pencarian gagasan untuk 

menghasilkan barang dan jasa yang baru dan menggabungkannya ke dalam lini produk lain dan dilakukan secara 

sadar untuk memenuhi dan memperbaiki produk yang ada atau dapat juga dengan  menambah ragam produk yang 

dihasilkan. Pencarian atau penciptaan produk baru didasarkan pada keinginan pelanggan yang mengharapkan 

adanya unsur-unsur baru yang pada akhirnya dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Program ini 

dilakukan melalui pendampingan dalam survei lapangan melalui survei konsumen, dalam model ini akan dicari 

informasi apa yang menjadi keinginan konsumen dan produk yang akan dikembangkan. Pengembangan disini dapat 

meliputi pengembangan kualitasnya, kegunaannya, dan sebagainya, sesuai dengan selera konsumen. Hal ini yang 

mendorong perlu dilakukan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) untuk membantu usaha roti dalam 

mengembangkan produknya dalam upaya meningkatkan penjualan. Program PKM ini berupa pengembangan produk 

usaha roti di Bogor, dimana usaha roti ini melayani wilayah pasar di Bogor dan sekitarnya. Tujuan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat ini dapat memberikan masukan kepada usaha roti untuk senantiasa memperhatikan 

apa yang menjadi keinginan pelanggan. Melalui pengembangan produk yang baik maka pada akhirnya dapat 

meningkatkan penjualan. Metode yang digunakan adalah survei pasar melalui wawancara dengan tahapan 

melakukan kunjungan terhadap usaha roti tersebut untuk mengetahui produk apa saja yang telah tersedia, melakukan 

pendampingan survei pasar, mengumpulkan dan mengolah data, dan presentasi hasil. Kesimpulan yang diperoleh 

untuk kegiatan ini adalah usaha roti diharapkan mengeluarkan produk roti tawar dan membuat desain pada 

kemasannya agar produk tersebut memiliki nilai jual yang baik. Universitas Tarumanagara sebagai kampus 

entrepreneur yang membantu penyediaan dana demi terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat ini. 

Kata Kunci : pengembangan produk, kemasan, penjualan, survei 

 

1. PENDAHULUAN 

Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap kehidupan makluk hidup terutama 

manusia. Melalui pangan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

Terpenuhinya kebutuhan pangan tersebut tentunya harus diimbangi dengan ketersediaan pangan. 

Adakalnya ketersediaan panganpun belum menjamin terhindarnya masyarakat dari permasalahan 

gizi. Faktor ini yang menjadi pertimbangan dalah hal aspek pola konsumsi rumah tangga dalam 

upaya memenuhi standart gizinya terutama untuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah Bogor 

secara terus-menerus mensosialisasikan untuk mengkonsumsi makanan bergizi. Secara wilayah 

Bogor berada di propinsi Jawa Barat dan secara geografis Kota Bogor terletak di antara 106’ 48’ 

BT dan 6’ 26’ LS, kedudukan geografis Kota Bogor di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor 



Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 (Senapenmas) 2019 

Mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi Melalui Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian 

Jakarta, 30 Agustus 2019 

326 

 

serta lokasinya sangat dekat dengan Ibukota Negara, merupakan potensi yang strategis bagi 

perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, 

perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata yang letaknya berdampingan dengan Ibu 

kota Negara Republik Indonesia.    

Pola konsumsi pangan sumber karbohidrat masyarakat Bogor didominasi oleh beras dan terigu 

(https://bogorkota.bps.go.id). Hal ini terjadi terutama di wilayah pedesaan. Berdasarkan data 

BPS terjadi pola peningkatan konsumsi karbohidrat di masyarakat Bogor. Berdasarkan 

kondisi/pola konsumsi demikian maka membawa peluang bagi usaha roti untuk meningkatkan 

penjualannya. Usaha Roti Ini mulai dirintis tahun 2013 di wilayah Bogor dan melayani segmen 

menengah ke bawah. Terdapat berbagai varian rasa yang ditawarkan untuk memenuhi keinginan 

konsumennya. Namun pada kenyataannya banyak konsumen yang mengeluhkan tentang varian 

rasa yang ada, untuk itu usaha roti ini harus melakukan pengembangan produknya. Mereka 

menganggap varian rasa yang ditawarkan oleh usaha roti ini perlu ditingkatkan. Dampak yang 

terjadi dengan kondisi ini adalah menurunnya jumlah penjualan. Berdasarkan kondisi ini maka 

usaha roti ini harus memperbaiki produknya agar dapat diterima kembali di masyarakat. Strategi 

yang dapat dilakukan oleh usaha roti ini antara lain adalah pengembangan produk dari yang telah 

ada atau usaha roti ini juga dapat membuat diferensisi produk. 

Strategi diferensiasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan perbedaan antara 

sebuah bisnis dengan pesaingnya dengan tujuan memberikan nilai terbaik untuk kepuasan dan 

loyalitas konsumen. Diferensiasi sendiri dapat berupa diferensiasi produk yang mencakup 

keistimewaan, kualitas kinerja, kualitas kesesuaian, daya tahan, keandalan, kemudahan atau 

kenyamanan bagi konsumen, rancangan merek, kemasan, ukuran, dan rasa. Selain diferensiasi 

produk, sebuah bisnis juga dapat melakukan diferensiasi dalam bentuk pelayanan, personel, 

saluran, dan citra. Menurut Kartajaya (2007) bahwa pengertian diferensiasi adalah semua upaya 

yang dilakukan untuk membedakan diri dari pesaing lain baik konten (what to offer), konteks 

(how to offer), dan infrastruktur (enabler). Menurut Kotler dan Keller (2012) bahwa pengertian 

diferensiasi adalah tindakan merancang serangkaian perbedaan yang berarti untuk membedakan 

tawaran perusahaan dengan tawaran pesaing. Menurut Kotler dan Susanto (2001) bahwa 

pengertian diferensiasi adalah cara merangsang perbedaan yang berarti untuk membedakan 

penawaran perusahaan dari penawaran pesaingnya. Pengertian diferensiasi menurut Mowen dan 

Miror (2012), adalah proses manipulasi bauran pemasaran untuk menempatkan sebuah mereka 

sehingga para konsumen dapat merasakan perbedaan yang berarti antara mereka tersebut dengan 

pesaing. Sedangkan menurut Aaker (2013) bahwa pengertian diferensiasi yang sukses haruslah 

strategi yang mampu menghasilkan nilai pelanggan, memunculkan persepsi yang bernilai khas, 

tampil sebagai wujud berbeda yang sulit untuk ditiru.  
Menurut Kotler dan Keller (2013), perusahaan harus mengembangkan produk baru untuk membentuk 

masa depan perusahaaan. Menurut Ulrich dan Steven (2019), pengembangan produk merupakan 

serangkaian aktivitas yang dimulai dari analisis persepsi dan peluang pasar, kemudian diakhiri dengan 

tahap produksi, penjualan, dan pengiriman produk. Assaury (2015) mengatakan bahwa pengembangan 

produk (product development) adalah suatu kegiatan atau aktifitas yang dilakukan dalam menghadapi 

kemungkinan perubahan suatu produk ke arah yang lebih baik sehingga dapat memberikan daya guna 

maupun daya pemuas yang lebih besar. Guiltinan dan Paul (2012) mengatakan bahwa pengembangan 

produk (product develpoment) adalah suatu kebutuhan dan keinginan yang selalu berubah mengakibatkan 

adanya segmen baru atau adanya persaingan dan perubahan teknologi. Kotler dan Armstrong 

(2012) mengatakan bahwa pengembangan produk adalah strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan 

menawarkan produk baru atau yang dimodifikasi ke segmen pasar yang sekarang. Sigit (2007) 

mengatakan bahwa pengembangan produk (product development) disebut juga merchandising adalah 

kegiatan-kegiatan manufacturer atau perantara yang bermaksud melakukan penyesuaian barang-barang 
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yang dibuat atau ditawarkan untuk dijual atas permintaan pembeli. Salah satu tujuan dari pengembangan 

produk adalah untuk meningkatkan penjualan (Buchari, 2014). Pendapat serupa dikemukakan oleh 

Stanton (2012), bahwa melalui pengembangan produk dapat meningkatkan laba perusahaan. Sedangkan 

Henard dan Szymanski (2011) menyebutkan bahwa proses pengembangan produk menjadi faktor penting 

dalam membangun keunggulan produk. 

Di Indonesia, industri UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) menjadi potensi yang besar 

sesuai dengan program kerja dari pemerintah Indonesia. Namun, pada sisi kekhawatiran terhadap 

gejolak ekonomi telah menjadi suatu hal yang menakutkan bagi pelaku usaha di Indonesia tanpa 

kecuali. Terbukanya era globalisasi dan modernisasi membuat segala informasi dan produk dapat 

dengan mudah diperoleh tanpa batasan ruang dan waktu yang signifikan. Ironisnya, negara 

Indonesia masih memiliki beberapa kekurangan dalam menghadapi persaingan global yang ada. 

Sudaryanto dan Hanim (2002) dalam penelitiannya melakukan studi pada UMKM dalam 

menghadapi pasar bebas Asean. Kokohnya fundamental perekonomian yang didorong oleh 

program pemerintah terbukti membuat UMKM mampu bertahan dan menjadi penggerak 

ekonomi, terutama setelah krisis ekonomi. akan tetapi, UMKM juga dianalisis menghadapi 

banyak masalah.  

Sejalan dengan fenomena yang ada, strategi diferensiasi menjadi salah satu faktor pendorong 

perusahaan untuk dapat mempertahankan eksistensi dan keunikannya dalam segmentasi dan 

target pasarnya. Keunikan produk yang diutamakan ini menjadi suatu daya tarik yang besar bagi 

konsumen potensialnya. Dalam hal diferensiasi produk, sebuah bisnis dapat melakukan variasi 

terkait sifat dan atribut fisik produk atau pengalaman kepuasan secara nyata maupun psikologis. 

Berbagai kemudahan pada jasa, fitur tambahan, fleksibilitas penyampaian, kemasan, dan 

kenyamanan juga dapat menjadi salah satu alternatif dalam penerapan diferensiasi. Dalam 

menyusun strategi diferensiasi produk, setiap bisnis dihadapkan pada situasi dan kondisi yang 

berbeda pada lingkungan internal maupun eksternalnya dengan beragam kombinasi kekuatan, 

kelemahan, ancaman, dan peluangnya pada pasar dan industri tersebut. Hal ini tentunya 

membuat sebuah bisnis harus selektif dan melakukan analisis yang detail dalam menyusun 

strategi yang tepat dan menguntungkan baginya. 

Tujuan kegiatan PKM ini memberikan pendampingan bagi usaha roti untuk melakukan 

pengembangan produk (product development) dari produk yang telah ada. Adapun 

pengembangan produk yang dilakukan berdasarkan dari survei pasar sehingga dapat diketahui 

apa yang menjadi keinginan konsumen terhadap produk tersebut. Jika pengembangan produk ini 

sesuai dengan yang diharapkan pasar maka dapat membawa dampak pada peningkatan penjualan 

yang pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan/laba. Kemampuan pengelolaan usaha 

melalui pengembangan produk ini sesuai dengan harapan dari Universitas Tarumanagara yang 

membantu masyarakat dalam membentuk jiwa wirausaha sesuai dengan tagline 

entrepreneurship.  

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM 

Secara keseluruhan terdapat lima tahapan yang dilakukan untuk pengembangan produk baru ini, 

yaitu:  

1. Melakukan kunjungan terhadap usaha roti tersebut untuk mengetahui produk apa saja yang 

telah tersedia. Maksud dari kunjungan ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi 

produk apa yang ada pada usaha roti tersebut, langkah ini diambil untuk memastikan bahwa 

produk yang akan dikembangkan tidak “berbenturan” dengan produk yang telah ada. 

Periode kunjungan untuk bagian ini akan dilakukan pada bulan Februari 2019. Solusi yang 

ditawarkan adalah membuat panduan model pertanyaan yang akan diajukan kepada toko roti 
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dan melakukan pelatihan atas model pertanyaan tersebut agar mereka memahami konsep 

pertanyaan yang akan diajukan melalui wawancara.  

2. Melakukan pendampingan survei pasar dengan melakukan wawancara kepada para 

pedagang untuk mendapatkan data mengenai produk apa yang dibutuhkan pasar. Proses 

pendampingan ini dilakukan dengan maksud agar usaha roti mendapatkan data/informasi 

yang sesuai harapan yang pada akhirnya pengembangan produk yang dilakukan dapat 

meningkatkan penjualan. Wawancara dilakukan melalui tatap muka dengan para pedagang 

dan konsumen yang membeli produk tersebut untuk mendapatkan informasi yang 

diperlukan. Waktu wawancara dilakukan pada periode Februari sampai dengan April 2019. 

Solusi yang ditawarkan adalah pendampingan survei pada periode April 2019 untuk 

mengetahui permasalahan yang ada dan memperbaiki serta mempertahankan produk apa 

yang sudah baik dan berkenan di mata konsumen. 

3. Pengumpulan dan pengolahan data, setelah melakukan wawancara kemudian melakukan 

pengumpulan data dari hasil wawancara tersebut dan dilakukan  pengolahan data. Data 

dikumpulkan dari hasil wawancara tersebut kemudian diolah menggunakan bantuan 

Microsoft excel sehingga dapat diketahui produk apa yang diingini konsumen. Solusi yang 

ditawarkan adalah membantu mengumpulkan data dari hasil wawancara tersebut dan 

melakukan pengolahan data sehingga data yang telah terkumpul dibuat menjadi satu 

kesatuan untuk dipresentasikan hasilnya dalam upaya pengambilan keputusan. 

4. Presentasi hasil, setelah diketahui produk apa yang dibutuhkan pasar langkah selanjutnya 

memberikan data tersebut ke usaha roti dengan saran dapat dipertimbangkan untuk 

ditindaklanjuti. Hasil tersebut dipresentasikan dalam bentuk power point ke usaha roti 

tersebut. Diharapkan melalui presentasi ini usaha roti tersebut dapat membuat 

pengembangan produk baru yang sesuai dengan harapan dari para konsumennya. Solusi 

yang ditawarkan adalah mempresentasikan hasil yang telah ada dan memberikan masukan 

mengenai produk apa yang akan dikembangkan dalam upaya meningkatkan penjualan dan 

menjaga keberlanjutan usahanya. 

5. Tes pasar, setelah saran tersebut ditindaklanjuti maka langkah selanjutnya melakukan tes 

pasar untuk mengetahui respon pasar terhadap produk tersebut dan melakukan evaluasi yang 

diperlukan. Tes pasar diperlukan untuk memastikan apakah produk baru perusahaan hasil 

pengembangan produknya dapat diterima di pasar dengan baik. Evaluasi yang dilakukan 

berupa feedback dari konsumen yang mengkonsumsi produk tersebut. Solusi yang 

ditawarkan adalah membantu melakukan tes pasar apakah produk yang telah dikembangkan 

tersebut dapat diterima di pasar.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Usaha  

Usaha roti ini merupakan salah satu industri yang berasal dari industri rumahan, usaha ini berdiri 

sejak tahun 2013 dan berlokasi di Jl. Muara Tengah RT01/10 No. 13 Kel. Sindang Rasa Kec. 

Bogor Timur Bogor. Usaha ini awalnya di kelolah secara langsung Ibu Naomi Shierlie Laurensia 

di Bekasi, namun seiring dengan waktu Ibu Naomi meninggal dunia lalu dilanjutkan oleh 

anaknya yang bernama Agustin. Usaha roti ini memproduksi bermacam-macam jenis roti dengan 

dengan varian rasa yang berbeda yaitu jenis roti manis yang terdiri dari roti coklat, roti keju, roti 

coklat-keju dan roti mocca, roti kering, dll. Usaha ini dilakukan secara konvensional dengan 

memiliki tenaga kerja yang berjumlah dua orang. Dalam proses produksi roti tersebut dari awal 

hingga akhir di butuhkan waktu tidak terlalu lama mulai dari 2-3 jam di mulai dari persiapan, 

pencampuran adonan (Mixing), penimbangan, pembentukan adonan, pengisian adonan, penataan 

adonan, pemberian bahan tambahan, pengembangan adonan (proofing), pemanggangan, 
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pengolesan, pendinginan dan pengemasan. Proses produksinya dilakukan di Jl. Muara Tengah 

RT01/10 No. 13 Kel. Sindang Rasa Kec. Bogor Timur Bogor sedangkan untuk daerah 

pemasarannya meliputi wilayah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Usaha ini termasuk usaha 

bakery individual, yaitu permodalan awalnya berasal dari suatu individu atau keluarga, hanya 

sesuai dengan kapital yang disediakan oleh individu atau keluarga tersebut yang tidak mengikuti 

suatu standar tertentu. 

 

B. Membuat panduan model pertanyaan yang akan diajukan 

Pada bagian ini dilakukan pendampingan dalam pembuatan daftar pertanyaan yang akan 

diajukan kepada para toko. Kuesioner juga sering dikenal sebagai angket yang merupakan 

sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur (responden). 

 Kuesioner dapat didefinisikan sebagai daftar pertanyaan yang akan digunakan untuk 

memperoleh data dari sumbernya secara langsung melalui proses komunikasi atau dengan 

mengajukan pertanyaan. Kuesioner merupakan instrumen pengumpulan data atau informasi yang 

dioperasionalisasikan ke dalam bentuk item atau pertanyaan. Tujuan penyusunan kuesioner 

dilakukan dengan harapan dapat mengetahui produk baru apa yang diharapkan pelanggan  untuk 

diproduksi, di samping itu melalui kuesioner ini dapat diketahui profil atau deskripsi dari 

pelanggan sehingga usaha roti ini dapat melakukan pemetaan terhadap data pelanggan yang ada. 

Kuesioner yang dibuat ditanyakan pada saat wawancara yang meliputi jenis produk apa yang 

perlu dikembangkan usaha roti ini dan apa yang menjadi masukan bagi usaha roti ini ditinjau 

dari sisi produk dan harga.  

 

C. Melakukan pendampingan dalam proses wawancara 

Model ini bertujuan membantu usaha roti tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan di 

samping itu juga dapat mengetahui apakah usaha roti ini telah memberikan pelayanan yang baik 

kepada pelanggan, faktor apa saja ynag harus diperbaiki, dan lain sebagainya. 

Berdasarkan dari hasil wawancara terdapat beberapa hal yang menjadi masukan bagi usaha roti 

ini, yaitu: 

• Perlu dilakukan penambahan varian rasa, misalnya roti tawar, roti susu 

• Perlu diperhatikan faktor kebersihan dalam pengemasan 

• Desain kemasan tidak ada 

 

Hasil wawancara ini dapat digunakan sebagai masukan bagi usaha roti untuk mengembangkan 

produk baru. Kegiatan PKM yang dilakukan untuk pengembangan produk baru ini adalah 

membantu usaha roti ini agar memiliki penjualan yang lebih baik. Salah satu hal yang dapat 

dilakukan adalah memastikan bahwa produk baru yang dibuat memiliki nilai tambah bagi usaha 

roti ini. Disamping itu juga dilakukan desai kemasan terhadap produk ini agar produk tersebut 

memiliki nilai jual. Desain kemasan yang ditawarkan bagi usaha roti ini adalah seperti yang 

tertera di bawah ini: 
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Gambar 1: Contoh logo yang ditawarkan 

 

D. Melakukan pengumpulan data, mempresentasikan hasil, dan melakukan tes pasar 

Pada bagian ini dilakukan pengumpulan data dan diolah menggunakan alat bantu komputer. 

Model yang ditawarkan ini bertujuan melakukan rekapitulasi terhadap hasil yang ada sehingga 

memudahkan membaca hasil yang diperoleh dari data konsumen setelah dilakukan 

pengembangan produk, maka produk yang dihasilkan dilakukan tes pasar. Tujuannya untuk 

memastikan apakah produk yang dibuat dapat diterima dan dilakukan perbaikan yang diperlukan 

jika terdapat permasalahan pada produk tersebut. Hasil kuesioner yang diperoleh kemudian 

dirangkum dan secara garis besar sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil tes pasar terhadap produk baru ini (produk roti tawar) dan desai kemasan yang ada 

diperoleh hasil yang memuaskan. Produk tersebut dapat diterima di pasar dengan indikasi 

penjualan yang meningkat.  

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat  (PKM) ini diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Usaha roti ini merupakan usaha roti usaha roti individual dimana permodalan berasal dari 

suatu individu atau keluarga. 

2. Usaha roti ini membuat dan memasarkan produknya di wilayah Bogor dan sekitarnya. 

3. Permasalahan usaha roti ini adalah desain kemasan dan adanya penambahan produk baru 

untuk melengkapi lini produk yang telah ada. 

4. Pendampingan terhadap usaha roti ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang ada. 

5. Membuat desain kemasan agar produk tersebut memiliki nilai jual yang baik telah dilakukan 

oleh mitra 

6. Memberikan masukan dalam membuat produk baru juga telah dilakukan oleh mitra terhadap 

usaha roti ini 

   

Jenis produk Persentase 

Roti tawar 48% 

Roti abon 8% 

Roti susu 9% 

Roti kering 15% 

Lainnya 20% 
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Saran 

Perbaikan secara berkelanjutan sebaiknya terus dilakukan oleh usaha roti ini melalui kajian-

kajian selanjutnya  

1. Tetap menjalin kerja sama yang baik dengan pelanggan tokonya, karena sumber pendapatan 

utama berasal dari sana. 

2. Perlu dilakukan tes pasar kembali untuk mendapatkan masukan terhadap produk roti yang 

telah ada. 

3. Untuk kegiatan PKM selanjutnya, perlu dilakukan perbaikan dari sisi pembukuan, operasi, 

dan sumber daya manusia untuk menunjang aktivitas yang telah ada.  
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ABSTRAK 

Kegiatan PKM ini berawal dari permintaan Ketua Majelis GKI Tangerang yang meminta bantuan dari Tim PKM 

untuk membantu beberapa jemaat yang sudah pensiun untuk mengisi waktu dengan berwirausaha menggunakan 

dana pensiun yang dimiliki. Bisnis rintisan yang akan dipilih oleh jemaat pensiunan adalah bisnis yang bergerak di 

bidang kuliner karena melihat peluang yang menjanjikan dan risiko yang tidak terlalu besar untuk menjalankannya. 

Melihat peluang saat ini, timbul keinginan mereka untuk membuka bisnis kedai kopi. Idealnya sebelum menjalankan 

usaha, sebaiknya perlu dilakukan perencanaan sebuah bisnis yang tertuang dalam rencana bisnis (business plan) 

untuk menghindari kegagalan suatu bisnis. Rencana bisnis ini juga dapat dijadikan acuan agar bisnis yang dijalankan 

mampu berkompetitif. Untuk itu, tim PKM diminta untuk membantu jemaat pesiunan tersebut untuk pendampingan 

rencana bisnis kedai kopi agar dapat layak dijalankan. Metode yang akan dilakukan adalah melakukan wawancara 

serta melakukan kelayakan bisnis yang menyangkut aspek pasar, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek 

manajemen dan aspek keuangan. Hasil dari kegiatan PKM ini berupa rencana bisnis kedai kopi sehingga ke 

depannya bisnis yang dijalankan mampu berkompetitif dan berdaya saing.Tim PKM akan tetap melakukan 

pendampingan kepada jemaat pensiunan yang akan memulai berwirausaha agar bisnis yang akan dijalankan dapat 

berjalan sesuai dengna rencana bisnis yang telah dibuat sebelumnya.  

Kata kunci: rencana bisnis, bisnis rintisan kedai kopi, studi kelayakan bisnis 

 

1. PENDAHULUAN 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari kegiatan pengabdian 

masyarakat sebelumnya yang dilakukan pada semester ganjil 2018/2019 di RW 011 Kelurahan 

Larangan Utara Kota Tangerang. Pada kegiatan pengabdian masyarakat sebelumnya, beberapa 

warga yang sudah pensiun mengemukakan bahwa mereka tertarik membuka bisnis untuk 

mengisi waktu dengan menggunakan dana pensiun. Hal tersebut mendapat dukungan dari Ketua 

Majelis GKI Tangerang dan meminta bantuan dari tim pengabdian masyarakat UNTAR untuk 

dapat membantu mereka dalam merealisasikan bisnis tersebut.  

Bisnis yang akan dijalankan adalah usaha di bidang kuliner. Hal ini didasari industri kuliner 

memiliki prospek yang cukup baik sehingga sektor ini sangat menggiurkan bagi para wirausaha 

baru. Industri kuliner yang sedang naik daun saat ini adalah bisnis minuman kopi. Kopi 

merupakan salah satu minuman yang menjadi kegemaran masyarakat.  

Indonesia merupakan negara penghasil kopi terbesar keempat di dunia dengan produksi rata-rata 

sebesar 685 ribu ton per tahun atau 8,9 persen dari produksi kopi dunia. Peluang pengembangan 

industri pengolahan kopi di dalam negeri pun masih cukup besar karena seiring tingginya potensi 

konsumsi kopi dan permintaan kopi dunia yang terus menanjak. Salah satu industri makanan dan 
minuman yang sekarang ini sedang bertumbuh pesat di Indonesia adalah cafe kopi. Pertumbuhan 

café kopi di Indonesia dari tahun 2012 sampai 2016 mencapai 19,6% (Mintel, 2017). Menurut 



Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 (Senapenmas) 2019 

Mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi Melalui Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian 

Jakarta, 30 Agustus 2019 

333 

 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, café adalah sebuah tempat yang pengunjungnya dapat memesan 

minuman, seperti kopi, teh,bir,  dan kue-kue.  

Perkembangan dari café kopi di Indonesia juga didorong karena pertumbuhan kelas menengah 

dan perubahan gaya hidup masyarakat yang meminum kopi sebagai kebutuhan untuk memulai 

setiap paginya dan sebagai minuman disaat berkumpul dan bersantai bersama dengan teman-

teman dan kerabat. Hal ini tentunya menjadikan bisnis kopi sebagai bisnis yang sangat 

menjanjikan di Indonesia. Demikian pula halnya di kota Tangerang sebagai kota yang 

berdekatan dengan Jakarta turut merasakan adanya peluang dari menjalankan bisnis kopi di 

wilayah tersebut. Potensi untuk menjalankan usaha ini dirasa cukup baik karena belum terlalu 

menjamurnya cafe kopi dibandingkan di Jakarta. Hal ini dirasa khalayak sasaran sebagai 

peluang.  

Idealnya agar suatu usaha mempunyai daya saing dan mampu berkompetitif, perlu dipersiapkan 

rencana bisnis. Scarborough dan Cornwall (2016) menjelaskan bahwa perencanaan sebuah usaha 

adalah catatan atau ringkasan yang tertulis oleh seorang wirausaha yang memberikan ide, 

perincian operasional dan keuangan, rincian tentang operasional dan keuangan, peluang dalam 

pemasaran, strategi, dan adanya kemampuan manajer. Rencana tersebut dibuat secara tertulis 

sehingga orang yang berwirausaha mempelajari peluang bisnis yang ada, dan 

mengimplementasikan ide usaha yang berfokus pada tujuan dan cara melakukannya. Rencana 

bisnis merupakan salah satu langkah untuk menghindari kegagalan suatu bisnis agar kedepannya 

sebuah usaha mampu berkompetitif.  

Hal ini merupakan permasalahan yang dihadapi oleh khalayak sasaran. Mereka membutuhkan 

pendampingan dalam pembuatan rencana bisnis agar dapat menciptakan nilai pada bisnis yang 

dibuatnya dengan segmen pasar yang tepat. Pengetahuan mengenai pembuatan rencana bisnis 

belum dipahami oleh khalayak sasaran. Diharapkan dengan adanya bantuan dalam pembuatan 

rencana bisnis, maka bisnis yang dijalankan kelak mampu berkompetitif dan memiliki daya 

saing. 

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM 

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dalam pendampingan pembuatan rencana 

bisnis adalah sebagai berikut: 

1. Pertemuan awal 

Pada pertemuan awal, tim PKM akan melakukan investigasi mengenai tujuan dari khalayak 

sasaran mendirikan bisnis, jenis bisnis yang akan yang dijalankan, keahlian dari setiap tim 

yang akan terlibat serta pemodalan yang ingin diinvestasikan pada bisnis ini. 

 

 
Gambar 1. Diskusi untuk pendampingan Bisplan 
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2. Diskusi mengenai analisis pasar 

Analisis pasar merupakan langkah utama yang harus ditetapkan karena akan berpengaruh 

pada konsep produk dari bisnis, cara pemasaran dan bagaimana strategi dalam 

menjalankannya. 

3. Diskusi mengenai produk yang akan dihasilkan 

Setelah diketahui segmen yang akan dituju, maka produk yang dihasilkan tentunya 

menyesuaikan dengan segmen tersebut. Untuk memiliki daya saing, tentunya diperlukan 

produk yang memberikan nilai kompetitif seperti pembeda dengan kompetitor yang sudah 

ada maupun harga yang kompetitif. 

4. Diskusi mengenai strategi bisnis 

Dalam menjalankan strategi bisnis yang tepat, khalayak sasaran akan diajak berdiskusi 

mengenai kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman dari luar. Di samping 

itu, perlu dilakukan pula analisis pesaing dengan produk bisnis yang sejenis atau mirip yang 

ada di sekitar lokasi pendirian kedai kopi. 

5. Diskusi mengenai analisis pemasaran 

Langkah selanjutnya adalah menetapkan strategi pemasaran yang tepat untuk bisnis ini agar 

masyarakat dapat lebih mengenal dan mau membeli. 

6. Diskusi mengenai tim manajemen 

Tim manajemen merupakan salah satu faktor yang penting karena merupakan penanggung 

jawab dari berjalannya bisnis ini. 

7. Diskusi mengenai proses produksi 

Agar kegiatan produksi dapat berjalan dengan lancar, maka perlu dilakukan pembahasan 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses produksi misalnya saja seperti pemilihan 

tempat, layout, mesin yang diperlukan, proses selama produksi dan sebagainya. 

8. Diskusi mengenai analisis keuangan 

Berdasarkan analisis keuangan dan penilaian keuangan, maka dapat dilihat apakah layak atau 

tidaknya jika bisnis ini dijalankan. Perlu dilakukan peninjauan kembali jika terjadi 

kejanggalan dalam analisis keuangan. 

9. Evaluasi kelayakan bisnis 

Merupakan tahap terakhir dari rencana bisnis sebelum bisnis ini diimplemntasikan menjadi 

bisnis riil. 
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Gambar 2 Metode Pelaksanaan Kegiatan PKM 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Strategi Bisnis 

Saat ini menikmati kopi sudah merupakan tradisi sendiri bagi warga Jakarta dan sekitarnya 

termasuk Tangerang yang merupakan lokasi yang paling berdekatan dengan wilayah Jakarta. 

Gaya hidup masyarakat yang semakin modern dalam bersosialisasi mendorong ide bisnis kedai 

kopi. Peluang membuka kedai kopi masih sangat terbuka, karena bagi masyarakat kota, minum 

kopi bersama sudah menjadi kebutuhan. Semua orang menyukai kopi dan suasana minum kopi 

yang relaks, lepas dan dapat bertukar informasi serta menikmati kopi sambil ngobrol, 

chatting/browsing internet, rapat kecil ataupun diskusi. Lebih dari itu kedai kopi sudah menjadi 

tempat yang strategis untuk membuat kesepakatan dan negosiasi bisnis atau tempat untuk 

menghabiskan waktu menunggu jam-jam macet. Budaya minum kopi dimulai dari remaja, 

dewasa, mahasiswa, pekerja kantoran dan sebagainya. Mereka juga menjadikan ajang minum 

kopi sebagai tempat untuk berkumpul, mengerjakan tugas, pertemuan kecil dengan relasi dan 

sebagainya. Tidak heran pada saat ini banyak kedai kopi (coffee shop) bermunculan di wilayah 

Tangerang. 

Melihat peluang tersebut, timbul ketertarikan untuk membuka sebuah kedai kopi di wilayah 

Tangerang tepatnya di daerah Ciledug. Terdapat beberapa alasan memilih bisnis kedai kopi 

yaitu: 

1. Trend masyarakat saat ini yang senang untuk bersantai  di kedai kopi 

2. Belum ada kedai khusus kopi di sekitar lokasi 

3. Kalangan atas sampai bawah gemar minum kopi yang enak 

4. Hanya membutuhkan menu yang sederhana dan menyediakan makanan pendamping yang 

sederhana pula 

5. Tidak memerlukan bangunan yang rumit tetapi hanya membutuhkan dekorasi serta 

prasarana yang membuat pengunjung merasa nyaman.  

6. Harga jual kopi yang dapat terjangkau 

 

Analisis Kekuatan (Stregth) dan Kelemahan (Weakness) pada bisnis ini adalah sebagai berikut: 

Strength Weakness 

• Bahan baku mudah didapatkan 

dengan harga yang  cukup 

terjangkau. 

• Lokasi usaha yang strategis yaitu 

berdekatan dengan jalan raya dan 

gereja 

• Menyediakan menu dengan varian 

yang menarik 

• Harga jual yang terjangkau. 

• Relasi yang cukup banyak 

• Dukungan dari pihak pimpinan dan 

jemaat gereja 

 

• Diperlukan pemasaran yang gencar 

• Tidak semua orang penggemar 

kopi. 

• Kemampuan berbisnis yang belum 

ada 

 

 

. 
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Sedangkan analisis Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threatment) pada bisnis ini adalah 

sebagai berikut: 

Opportunity Threatment 

• Trend sekarang ini, usaha kopi yang 

berjamuran dimana-mana 

membuktikan bahwa banyak 

peminat kopi di Indonesia. 

• Dapat dikonsumsi oleh hampir 

semua kalangan, baik  perempuan 

maupun  laki-laki, muda hingga tua, 

• Di sekitar lokasi, belum ada kedai 

kopi 

• Banyak inovasi di bidang kuliner 

yang dapat dilakukan 

• Jadwal ibadah gereja yang dapat 

menyebabkan konsumen rutin 

datang 

• Banyaknya pesaing kedai kopi 

yang ada akan turut memberikan 

pengaruh terhadap pertumbuhan 

kedai kopi. 

• Anggapan dari masyarakat yang 

menganggap bahwa kedai kopi 

adalah tempat mahal. 

 

 

Berdasarkan analisis SWOT di atas maka strategi pengembangan bisnis Kedai Kopi yang akan 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

 

STRATEGI BISNIS 

Opportunity 

- Pasar yang luas 

- Trend kedai kopi 

- Inovasi di bidang 

kuliner 

- Jadwal misa 

 

Threatment 

- Timbul pesaing 

- Persepsi kedai kopi 

mahal 

Strength 

- Memiliki pasar yang luas 

- Bahan baku murah 

- Lokasi strategis 

- Menu yang bervarian 

- Harga jual yang 

terjangkau 

- Relasi yang banyak 

- Dukungan sekitar 

 

- Melakukan promosi 

seperti loyalty card 

- Melakukan varian menu 

kopi  

- Memberikan promosi 

untuk jam-jam tertentu 

Melakukan dekorasi 

tempat yang nyaman 

dengan menyediakan 

fasilitas free WIFI, 

saluran untuk 

kemudahan keperluan 

listrik, majalah dan 

sebagainya 

Weakness 

- Perlu strategi pemasaran 

- Pengalaman owner 

- Tidak semua penggemar 

kopi 

 

- Melakukan promosi 

melalui media sosial 

- Penambahan menu anak 

anak mengingat segmen 

pasar yang lebih ke 

family 

- Membuat loyalty 

program 

Menjual kopi dengan 

mutu yang baik dan 

harga yang terjangkau 
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B. Analisis Pasar 

Segmentasi Pasar 

Segmen demografis yang ingin dituju adalah segmen umur dewasa dengan kelas 

menengah. Secara geografis, segmen pasar adalah masyarakat yang tinggal di sekitar 

Ciledug. Secara psikologi segmen pasar menargetkan masyarakat sekarang yang 

mengikuti gaya sosial menikmati kenyamanaan beramah tamah di kedai kopi. 

 

Targeting  

Target pasar yang dituju adalah konsumen yang berkeluarga dengan kelas menengah 

yang tinggal di sekitar wilayah Ciledug. 

 

C. Aspek Pemasaran 

Strategi Produk  

Kedai kopi ini akan menjajakan produk kopi menawakan minuman espresso gaya Italia, 

baik yang mengandung kafein maupun yang tidak, meliputi espresso, caffe latte, 

cappuccino, caffe mocha dan espresso macchiato dengan biji kopi asal Indonesia 

(Takengan, Lampung, Toraja, Mandailing, Merapi, Bali). Menu ini akan disajikan dengan 

kayu manis dari pegunungan dan rempah-rempah dari Indonesia, susu murni, susu coklat, 

cita rasa lainnya, atau whiped cream dalam berbagai variasi tergantung tipe minuman yang 

dipesan oleh pelanggan.  

Selain minuman yang mengandung kopi, kedai kopi ini juga akan menyediakan minuman 

non kopi seperti teh, ice blend, ice cream dan jus. Untuk makanan pendamping sementara 

akan bekerjasama dengan rekan-rekan gereja yang ingin menitipkan kue ke kedai tersebut.  

 

Strategi Harga 

Metode penetapan harga pada produk yang digunakan ini menggunakan metode 

penetapan harga mark up. Dalam metode ini, harga jual per unit ditentukan dengan 

menghitung jumlah seluruh biaya ditambah jumlah tertentu untuk menutupi laba yang 

dikehendaki pada unit tersebut (margin).  

Harga yang ditawarkan oleh Kedai Kopi ini kompetitif dan tidak terlalu jauh berbeda 

dibandingkan dengan pesaingnya. 

Berikut adalah daftar harga: 

• Cappucino  Rp 17.000,- 

• Espresso  Rp 16.000,- 

• Teh   Rp 12.000,- 

• Jus   Rp 10.000,- 

• Kue dan Snack Rp 5.000,- s/d Rp 10.000,- 

Harga yang ditawarkan relatif bersaing dibandingkan dengan pesaing. Selain itu Kedai 

Kopi ini mengimplementasikan strategi “up-selling” dimana konsumen didorong secara 

aktif untuk mencoba rasa kombinasi baru dan menambah volume konsumsinya. 

 

Stategi promosi 

Metode promosi yang digunakan yaitu Promotion Mix. Strategi yang dipakai antara lain 

penjualan pribadi (personal selling) yang dalam hal ini dipakai relasi yang kebetulan 

owner aktif mengikuti kegiatan gereja maupun lingkungan. Selain itu, promosi juga akan 

dilakukan melalui media sosial seperti Instagram. Dalam hal ini owner akan dibantu oleh 

muda mudi gereja untuk membuatkan konten Instagram yang menarik dan menjual. 

Selain itu, owner berencana untuk membuat kartu loyalty program yaitu setiap pembelian 
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Rp 50.000 akan mendapatkan 1 stamp, konsumen yang mengumpulkan 10 stamp akan 

mendapatkan free ice cream.  

 

Strategi Tempat 

Tempat yang dipilih untuk bisnis berada di dekat GKI Tangerang. Tempat ini terbilang 

strategis karena di pinggir jalan raya dan belum ada kedai yang menjual khusus kopi. 

Atmosfer pada kedai kopi akan dibuat dengan suasana rumahan yang nyaman dan 

kekeluargaan.  

 

D. Analisis Sumber Daya Manusia dan Tim Manajemen 

Untuk tahap awal, kedai kopi akan dikelola sendiri oleh owner yang terdiri dari 3 orang dengan 

pembagian tugas masing-masing bertanggung jawab untuk produksi, pemasaran dan keuangan. 

Kebetulan ketiga owner merupakan pensiunan yang sudah mempunyai pengalaman di bidang 

tersebut di tempat kerja sebelumnya. 

Untuk sumber daya manusia yang akan membantu operasional dari bisnis, kepala majelis GKI 

telah merencanakan agar anak-anak muda jemaat GKI Tangerang mengisi waktu luangnya 

dengan bekerja secara part time pada kedai kopi ini.  

 

E. Analisis Keuangan 

Investasi awal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis ini adalah sebesar Rp 40.000.000,- yang 

dipergunakan untuk sewa tempat, biaya interior, biaya perlengkapan dan lain-lain. Modal awal 

ini sepenuhnya merupakan uang pensiunan dari owner.  

Biaya tetap yang diperlukan untuk menjalankan bisnis ini adalah Rp 30.500.000. Jika dirata-rata 

pembelian 1 orang konsumen adalah Rp 30.000,- maka bisnis ini akan mencapai BEP (titik 

impas) pada saat Rp 33.516.000,- dan waktu pengembalian modal selama 1 tahun 3 bulan. 

Berdasarkan analisis keuangan, bisnis ini layak untuk dijalankan. 

Untuk kedepannya, agar pengelolaan keuangan lebih rapi dan transparan, owner berencana untuk 

mempekerjakan jemaat muda untuk melakukan pencatatan akuntansi. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan kegiatan PKM yang dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa hasil luaran dari 

kegiatan ini berupa perencanaan bisnis dapat dipergunakan sebagai acuan untuk menjalankan 

bisnis khususnya untuk merencanakan mengenai pemasaran, operasional, sumber daya manusia 

dan keuangan. Khalayak sasaran PKM akan menjalankan bisnis ini dalam waktu dekat dan 

meminta tim PKM untuk melakukan pendampingan dan mengevaluasi setelah bisnis ini dibuka. 

Saran dari kegiatan PKM adalah tim PKM sebaiknya melakukan pendampingan bisnis, agar 

bisnis kedai kopi dapat berjalan sesuai yang diharapkan. 
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ABSTRAK 

Penggunaan jaringan intranet pada Laboratorium Komputer digunakan untuk mengoptimalkan pratikum-pratikum 

sebagai pendukung untuk mempelajari Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Belum adanya Jaringan Intranet 

pada laboratorium komputer di Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah, Mampang Jakarta terutama sebagai media 

pembelajaran untuk pratikum, membuat perangkat jaringan komputer yang sebenarnya sudah mereka miliki menjadi 

kurang maksimal. Tujuan dari kegiatan ini adalah perancangan jaringan komputer di laboratorium komputer untuk 

meningkatkan proses belajar mengajar dalam hal ini pratikum dari TIK sehingga penyampaian materi yang diserap 

oleh siswa menjadi lebih maksimal. Metode kegiatan yang akan dilakukan untuk tercapainya tujuan Pengabdian 

Kepada masyarakat ini adalah dengan mengadakan Perancangan Jaringan Intranet Laboratorium Komputer di mitra 

yang meliputi instalasi kabel jaringan dan instalasi perangkat lunak masing masing komputer laboratotorium 

Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan persiapan berupa pengamatan jaringan serta fasilitas laboratrium yang sudah 

ada yang di Madrasah tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan, setelah ada kegiatan PKM sebelumnya jaringan 

tersebut dianggap efisien dan efektif untuk kegiatan pratikum di laboratorium, tetapi belum bisa dipakai untuk 

pratikum yang menggunakan fasilitas intranet karena itu kemudian dirancang jaringan Intranet di laboratorium 

tersebut. Berdasarkan hasil kegiatan, diharapkan para guru dapat mengoptimalkan penggunaan komputer di 

laboratorium untuk memberikan mata pelajaran yang berhubungkan dengan Intranet kepada para siswa, sehingga 

tercapainya Standar Pendidikan Nasional.  

Kata kunci: Perancangan, Desain Jaringan, Internet, Madrasah, Laboratorium  

 

1. PENDAHULUAN 

Guna mendukung tercapainya Standar Pendidikan Nasional serta terwujudnya proses belajar 

mengajar yang bermutu diperlukan prasarana pendukung yang memadai salah satunya adalah 

fasilitas Laboratorium Komputer yang memiliki Jaringan Intranet. Penggunaan jaringan intranet 

pada Laboratorium Komputer digunakan untuk mengoptimalkan pratikum-pratikum sebagai 

pendukung untuk mempelajari Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah merupakan salah satu sekolah tingkat dasar yang terletak di 

jalan Mampang Perapatan IV No. 71 Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Sekolah ini sudah 

berdiri sejak tahun 1928 dan berdiri di bawah Yayasan Waqfiyah Perguruan Al Khairiyah. Pada 

saat ini, madrasah tersebut sudah memiliki 15 ruang kelas dengan jumlah siswa lebih kurang 

sebanyak 1000 Siswa dengan jumlah guru 42 orang. Karena jumlah siswa yang tidak sebanding 

dengan jumlah ruang kelas, maka proses pembelajaran dibagi dalam 2 shift yaitu kelas pagi dan 

siang. Madrasah ini memiliki 1 buah laboratorium komputer yang terdiri dari 20 komputer. 

Laboratorium ini digunakan oleh murid-murid untuk mempelajari Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK). Dan hampir setiap guru memiliki laptop.  

Pada setiap kelas dipasang In Fokus sebagai salah satu media pembelajaran. Sayangnya 

pemakaian In Fokus kurang maksimal, guru-guru jarang menggunakannya karena keterbatasan 



Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 (Senapenmas) 2019 

Mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi Melalui Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian 

Jakarta, 30 Agustus 2019 

341 

 

pengetahuan pemakaian aplikasi komputer untuk menyampaikan bahan ajar. Jaringan komputer 

yang sudah ada di Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah adalah sebagai berikut : 

1. Internet terhubung dengan Firstmedia dengan fasilitas SOHO (Small Office Home Office) 

terletak di bagian tata usaha 

2. Hub Gigabyte 8 port 10/100/1000 sebagai pusat untuk menyebarkan Internet  

3. 5 buah Router Acces Point yang digunakan secara umum untuk lantai dasar, lantai 1 dan 

lantai 2 

4. Lab Komputer di lantai 2 yang terdiri dari 20 Komputer tanpa jaringan maupun wireless, 

dimana spesifikasi dari masing-masing computer tersebut adalah sebagai berikut : 

- Processor Core to Duo dengan memory 2 gigabyte dan rata-rata mempunyai Lan Card on 

Board  

- Sistem operasi yang digunakan untuk tiap computer yang ada adalah Microsoft Windows 

XP dan Microsoft Windows 7 

- Monitor yang digunakan adalah LCD 14” 

 

Untuk penggambaran skema jaringan dapat dilihat pada gambar 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Skema Jaringan Intranet di Madrasah Ibtidayah Al Khairiyah 

 

Untuk membantu kegiatan yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah dalam menguasai 

Teknologi Informasi untuk diaplikasikan dalam proses pembelajaran dan oeprasional, maka kami 

ingin merealisasikannya dalam bentuk Pengabdian Pada Masyarakat. Langkah-langkah yang 

sudah dilakukan adalah berupa: 

1. Pelatihan Optimalisasi Program Aplikasi Office dalam Pembelajaran untuk guru-guru di 

Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah.  

2. Pembangunan dan Perawatan Jaringan Komputer (intranet) di Madrasah Ibtidaiyah Al 

Khairiyah,  

3. Pelatihan Pemanfaatan Jaringan Komputer dan Internet Untuk Membantu  kegiatan 

Operasional bagi Karyawan, Teknisi dan Laboran di Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah.. 

4. Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Internet dalam mendukung kegiatan pembelajaran bagi 

Guru-Guru Di Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah. 
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Langkah selanjutnya adalah perancangan Jaringan Komputer (Intranet) pada laboratorium 

Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah diharapkan dapat mewujudkan proses belajar mengajar yang 

bermutu guna mendukung Standar pendidikan Nasional. Pembangunan Jaringan Komputer ini 

juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan pratikum-pratikum sebagai pendukung untuk 

mempelajari Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

Peran serta perguruan tinggi untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi Madrasah 

Ibtidayah Al Khairiyah seperti ini sangat diperlukan. Untuk meningkatkan kinerja dari jaringan 

komputer yang sudah ada, maka diajukan sebagai usulan kegiatan Pengabdian Kepada 

Masyarakat berupa PERANCANGAN JARINGAN INTRANET LABORATORIUM 

KOMPUTER DI MADRASAH IBTIDAIYAH AL KHAIRIYAH MAMPANG PRAPATAN 

JAKARTA. Pelasaksanaan Kegiatan akan dilakukan oleh Fakultas Teknologi Informasi 

Universitas Tarumanagara. Program ini merupakan bentuk keterlibatan perguruan tinggi dalam 

proses pembangunan yang dilakukan masyarakat.  

 

2. METODE PELAKSANAAN  

Pengabdian Masyarakat di Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah Mampang Prapatan ini sesuai 

dengan yang dijelaskan pada bab sebelumnya bertujuan untuk mengadakan Perancangan 

Jaringan Intranet Laboratorium Komputer di Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah Mampang 

Prapatan. Dari kegiatan pengambdian sebelumnya berupa Pelatihan Optimalisasi Pemakaian 

Office dalam Proses Pembelajaran untuk Guru, Pembangunan dan Perawatan Jaringan Komputer 

(intranet), Pelatihan Pemanfaatan Jaringan Komputer dan Internet Untuk Membantu  kegiatan 

Operasional bagi Karyawan, Teknisi dan Laboran serta  Pelatihan Pemanfaatan Teknologi 

Internet dalam mendukung kegiatan pembelajaran bagi Guru-Guru diketahui bahwa perancangan 

jaringan intranet untuk laboratorium yang tersedia belum ada sehingga perlu dirancang jaringan 

intranet di laboratorium, sehingga dapat dapat mewujudkan proses belajar mengajar yang 

bermutu guna mendukung Standar pendidikan Nasional. Pembangunan Jaringan Komputer ini 

juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan pratikum-pratikum sebagai pendukung untuk 

mempelajari Teknologi Informasi dan Komunikasi di Madrasah Ibtidaiyah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Gambaran Ipteks yang akan ditransfer kepada Mitra 

 

2.1 Metode yang digunakan 

Metode kegiatan yang akan dilakukan untuk tercapainya tujuan Pengabdian Kepada masyarakat 

ini adalah dengan mengadakan Perancangan Jaringan Intranet Laboratorium Komputer di 

Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah Mampang Praparatan Jakarta yang meliputi instalasi kabel 

jaringan dan instalasi perangkat lunak masing masing komputer laboratotorium adalah sebagai 

berikut : 

PKM  

UNIVERSITAS 

TARUMANAGARA 

 

GURU& PERSERTA 

DIDIK 

MADRASAH  

AL CHAIRIYAH, 

MAMPANG  

JAKARTA 

 

PEMBANGUNANAN 

JARINGAN 

INTRANET 

LABORATORIUM  

MADRASAH  

AL KHAIRIYAH, 

MAMPANG 

JAKARTA 
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1. Memeriksa apakah masing-masing komputer yang berjumlah 20 buah tersebut LAN 

Cardnya dalam keadaan baik, jika tidak maka dilakukan perbaikan dahulu. 

2. Menghubungkan masing-masing komputer yang berjunlah 20 buah ke Hub 24 port, 

dimana Hub 24  port ini sduah terpasang sebelumnya, sehingga  diharapkan akases 

komputer ke jaringan intranet Madrasa Ibtidaiyah terkoneksi. 

3. Menginstalasi perangkat lunak untuk masing-masing komputer yang sudah ada dalam hal 

ini TCP/IP-nya, sehingga diharapkan akses ke jaringan intranet Madrasah Ibtidaiyah bisa 

terkoneksi dengan benar. 

4. Melakukan uji coba koneksi jaringan komputer di laboratorium apakah sudah terkoneksi 

antar komputer, serta melakukan uji coba selanjutnya apakah masing-masing komputer 

yang ada sudah dapat terhubung ke internet. 

 

Gambaran Jaringan yang akan dirancang dapat dilihat pada gambar 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Skema Jaringan Internet yang akan dirancang 

 

2.2.  Manfaat Kegiatan 

Kegiatan pengabdian ini memiliki beberapa manfaat baik langsung maupun tidak langsung bagi 

Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah Mampang Prapatan dan Universitas Tarumanagara 

diantaranya : 

1. Mendukung tercapainya Standar Pendidikan Nasional serta terwujudnya proses belajar 

mengajar yang bermutu di Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah Mampang Prapatan.  

2. Mengoptimalkan pratikum-pratikum sebagai pendukung untuk mempelajari Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi siswa-siswi di Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah 

Mampang Prapatan.  

3. Mengoptimalkan penggunaan jaringan internet  sehingga dapat digunakan untuk 

praktikum di laboratrium. 

4. Meningkatkan keterampilan dan kreatifitas dalam pembangun Jaringan Intranet. 

5. Memotivasi dalam memanfaatkan Internet sebagai media informasi. 

6. Terealisasikan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi 

Terjalinnya komunikasi ilmiah antara Universitas Tarumanagara dan masyarakat. 
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3. PEMBAHASAN 

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) “Perancangan Jaringan Intranet 

Laboratorium Komputer” di Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah Mampang Praparatan Jakarta 

dimulai dengan persiapan berupa pengamatan jaringan komputer yang sudah ada di Madrasah 

tersebut. Jaringan intranet yang sudah ada dapat dilihat pada Gambar 1. Dari hasil pengamatan, 

jaringan internet tersebut dibuatlah rancangan jaringan internet untuk laboratorium seperti pada 

gambar 2. 

Pembangunan Jaringan Intranet untuk Laboratorium dilakukan pada pada tanggal 1 Desember 

2018 yaitu: 

- Langkah pertama adalah melakukan inventarisasi peralatan komputer yang ada di 

Laboratorium dan dilanjutkan dengan pengukuran panjang kabel yang akan di hubungkan 

dengan Hub 24 Port 10/100 (Gambar 4). Hal ini dimaksudkan agar panjang kabel menjadi 

efektif dan efisien serta baik utuk kerapihan Laboratorium.  

 

 

Gambar 4. Hub 24 Port 10/100 Lab Komputer 

- Pemasangan Kabel dari masing-masing komputer yang berjumlah 20 ke Hub 24 Port 10/100 

di Lab Komputer yang dilanjutkan dengan Kripping dan mentesting apakah hasil kripping 

sudah terhubung dengan benar. Dimana kegiatan ini dapat dilihat pada gambar 5. 

-  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Pengukuran Panjang Kabel, Kripping serta Testing Kabel 

 

- Pemberian label untuk masing masing kabel sesuai dengan nomor komputer yang ada, hal 

ini dimaksudkan agar untuk mempermudah dalam perawatan jaringan selanjutnya, lalu 

dilanjutkan dengan menghubungkan Router Acces Point (Gambar 6) ke Hub  Hub 24 Port 
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10/100. Hal ini dilakukan agar laboratorium dapat terkoneksi dengan Internet. Selanjutnya 

adalah Merapihkan tata letak Kabel, hal ini dimaksudkan agar memudahkan untuk melihat 

kabel mana yang terhubung dan kerapihan kabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Router Acces Point dan Pemberian Label pada Kabe 

 

 

Gambar 7. Hub yang sudah Terhubung dengan Kabel UTP 

 

Secara keseluruhan komputer yang ada Laboratorium sudah terkoneksi dengan internet hanya 3 

komputer yang belum dapat terkoneksi ke internet dikarenakan dua komputer system operasinya 

tidak mendukung serta ada yang kurang memorinya, sedangkan yang satu komputer ada 

kerusakan pada hardwarenya dalam hal ni motherboardnya. Permasalah ini selanjutnya akan 

diperbaiki oleh fihak Madrasah dengan melakukan instalasi ulang untuk dua komputer serta 

mengganti komputer yang hardwarenya rusak.  

Berdasarkan hasil pengamtan pratikum yang dilaksanakan sudah memanfaatkan jaringan internet 

untuk materi pratikum missal untuk mencari materi, pemamanfaatan pratikum dalam internet 

yang sehat bagi siswa dan lain sebagainya  
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Seluruh kegiatan PKM ini dilakukan oleh Civitas Akademi FTI Untar yang terdiri dari : Zyad 

Rusdi, Chairisni Lubis, Tazul Arifin dan Mahasiswa Aditya Pratama (NPM : 535140030) selain 

itu, dibantu juga oleh Guru dan Teknisi dari Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah.  

 

4. KESIMPULAN 

1. Dari hasil kegiatan, para guru dan siswa dapat mewujudkan proses belajar mengajar 

pratikum di laboratorium yang bermutu yaitu menggunakan jaringan internet guna 

mendukung Standar pendidikan Nasional 

2. Pembangunan Jaringan Komputer ini juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan 

pratikum-pratikum sebagai pendukung untuk mempelajari Teknologi Informasi dan 

Komunikasi. 
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Abstrak 

Kebijakan pelayanan publik untuk menanggulangi masalah permukiman dengan segala fasilitas yang 

menyertainya, seringkali berdampak pada masyarakat lapis bawah di perkotaan. Dampak sosial dan ekonomi 

sering muncul karena pelayanan publik untuk kebutuhan perumahan tersebut dalam kenyataannya tidak selalu 

diimbangi kegiatan lain yang dapat membangun kemampuan masyarakat lapis bawah untuk memenuhi 

kebutuhan sosial ekonominya. Ruang Publik Terpadau Ramah Anak yang dikenal dengan RPTRA dibangun 

sebagai tempat masyarakat melaksanakan aktifitas dan saling bersilaturahmi sehingga terjalin kepedulian 

masyarakat terhadap sekitarnya. Pemerintah DKI menginisisi RPTRA dan pihak swasta yang membangun 

RPTRA diatas tanah pemerintah dan salah satunya adalah RPTRA Anggrek. RPTRA Anggrek Bintaro. RPTRA 

Anggrek Bintaro beralamat di Villa Anggrek Bintaro Jl. Garuda Bawah RT 08/RW 12, Bintaro, Pesanggarahan 

Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12330. Tujuan Pemprov DKI Jakarta membangun RPTRA adalah sebagai 

community center. Cara ini dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan membeli lahan kosong tak terpakai di 

wilayah pemukiman warga miskin. Melalui kemitraan dengan sederetan perusahaan, Pemprov DKI Jakarta 

mengembangkan fasilitas RPTRA berdasarkan 31 indikator kota layak anak yang ditetapkan Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KemenPPA). Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program 

pengabdian kepada masyarajat adalah untuk melakukan penerapan IPTEK dalam pembuatan sovenir dengan 

metode pelatihan kepada Kelompok Kerja (Pokja) yang sudah ada RPTRA Anggrek Bintaro. Out put yang berhasil 

dicapai selama berlangsungnya kegiatan ini antara lain : model dari tanah liat, cetakan resin, produk resin, dan 

produk resin finishing (telah diberi warna).Para peserta memahami dan mampu membuat model, cetakan, 

produk resin dan melakukan proses finishing dengan mewarnai produk sehingga terlihat lebih baik. 

Kata Kunci : Silikon mold,souvenir budaya,RPTRA. 

 

1. PENDAHULUAN 

Ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) di Jakarta merupakan fasilitas yang menambah 

ruang interaksi warga dan keluarga. RPTRA dapat memperkuat komunikasi dan hubungan 

emosional keluarga. Komunikasi yang baik menjadi modal terbentuknya keluarga yang kuat 

dalam menghadapi berbagai masalah sosial seperti peredaran narkoba, minuman keras, dan 

tawuran. 

RPTRA bukan sekadar bangunan bagus, modern atau sophisticated, tapi lebih merupakan ruang 

di mana keluarga bisa ketemu, punya waktu dan sama-sama menguatkan komunikasi di antara 

mereka," kata Eva, di Jakarta, Selasa (kompas.com/14/3/2017). 

Anggota Komisi XI DPR RI itu mencontohkan, di beberapa negara di Eropa, buruknya 

komunikasi dengan keluarga dan konsumsi minuman keras berdampak buruk dan menjadi 

pemicu tingginya angka kehamilan di usia remaja. 

mailto:sobronl@ft.untar.ac.id
mailto:sobronl@ft.untar.ac.id
mailto:aghastya106@gmail.com
mailto:aghastya106@gmail.com
mailto:adianto@ft.untar.ac.id
mailto:adianto@ft.untar.ac.id
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Eva mengungkapkan, selain memperkuat keluarga dalam menghadapi masalah sosial, RPTRA 

juga penting sebagai sarana untuk berkembangnya berbagai komunitas masyarakat yang positif. 

Di RPTRA, kata Eva, masyarakat dari berbagai komunitas dan golongan dapat melebur dan 

berinteraksi. 

RPTRA atau Ruang Publik Terpadu Ramah Anak adalah tempat dan/atau ruang terbuka yang 

memadukan kegiatan dan aktivitas warga dengan mengimplementasikan 10 (sepuluh) Program 

Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk mengintegrasikan dengan program 

Kota Layak Anak (PERGUB DKI No. 196 tahun 2015). RPTRA adalah wujud komitmen 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga anak 

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

(Supriyanto,2018) 

Salah satu RPTRA yang sudah dibangun adalah RPTRA Anggrek Bintaro yang terletak di Villa 

Anggrek Bintaro Jl. Garuda Bawah RT 08/RW 12, Bintaro, Pesanggarahan Jakarta Selatan, DKI 

Jakarta 12330.RPTRA Anggrek Bintaro ini merupakan satu dari total 306 RPTRA yang 

dibangun Pemprov DKI sampai tahun 2017 (Detik, 2015). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden penelitian (orang tua) yang berdomisili di 

wilayah RT 06, RT 07, RT 08, RW 12 kelurahan Bintaro, Jakarta Selatan cukup aktif dalam 

mengakses, memanfaatkan dan menggunakan fasilitas yang tersedia dan berpartisipasi dalam 

kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di RPTRA Anggrek, Bintaro. Terdapat keselarasan 

antara kondisi warga, kebutuhan-kebutuhan warga dan layanan yang disediakan oleh pengelola 

RPTRA Anggrek. (Supriyanto,2018).Permasalahan yang muncul adalah bagaimana upaya 

meningkatkan kemampuan para masyarakat terutama dalam kemampuan/kecakapan hidup (life 

skill) untuk bisa berwirausaha, sehingga masyarakat yang datang ke RPTRA ini memberi 

manfaat yang berarti dan dapat membantu perekonomian mereka. Tujuan dari kegiatan 

Pengabdian Masyarakat ini yaitu untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada 

remaja dan warga di sekitar RPTRA Anggrek Bintaro (termasuk staf pengelola RPTRA) 

mengenai keterampilan (skills) dalam pembuatan souvenir budaya berbahan dasar resin. 

 

2. METODE 

Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan dalam kurun waktu lima minggu (17 Januari – 02 

Februari 2019) dengan melibatkan tim pelaksana dari Program Studi Teknik mesin, Industri dan 

FSRD bekerja sama dengan staf RPTRA Anggrek Bintaro. Metode pelaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat ini sebagai berikut : 

a. Persiapan dan perencanaan kegiatan. 

Sebelum dilakukan program pengabdian kepada masyarakat, tim PKM UNTAR 

melakukan koordinasi dengan pengelola RPTRA Anggrek Bintaro untuk menentukan 

jadwal pelaksanaan, kriteria peserta kegiatan dan jumlah, membuat kesepakatan 

kerjasama mitra, perencanaan kegiatan, menentukan tugas masing-masing pihak dan 

output yang dicapai. Setelah koordinasi dilakukan, Tim melakukan rapat internal untuk 

menentukan materi pelatihan dan pengaturan jadwal yang bertugas pada saat pelaksanaan 

kegiatan. Menentukan masing-masing peran dalam kegiatan PKM tersebut. 

b. Pertemuan Pertama 

Pelaksanaan kegiatan tahap pertama pada tanggal 19 Januari 2019 dimulai pukul 09.00 

s/d 11.00 dengan melibatkan tiga orang dosen dari prodi Teknik Mesin, FSRD dan staf 
dari RPTRA Anggrek Bintaro.Pertemuan perdana adalah pengenalan dan penyampaian 
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teori dasar desain dalam pembuatan model, persiapan pembuatan model. Penyampaian 
informasi-informasi tentang peningkatan skill untuk membuka wawasan 

berwirasusaha. 

c. Pertemuan kedua 

Kegiatan dilaksanakan pada hari kamis, 24 Januari 2019 dimulai pukul 09.00 s/d 12.00 

wib. Pada kegiatan ini diberikan pemahaman tentang bahan tanah liat untuk model, 

kemudian melakukan praktik pembuatan model dengan menggunakan bahan dari tanah 

liat.Setiap peserta diberikan bahan dan melakukan praktik untuk membuat masing- 

masing pola. Tujuan pelatihan ini untuk menimbulkan ide-ide kreatif dan mampu 

berkreasi mewujudkan ide-ide tersebut. 

d. Pertemuan ketiga 

Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 26 Januari dari pukul 09.00 s/d 12.00 wib. Tim terdiri 

dari satu orang dosen dan satu orang asisten mahasiswi. Pelatihan yang diberikan adalah 

pembuatan cetakan dari bahan silikon. Instrukrur menyampaikan teori tentang bahan 

silikon mold dan metode pancampurannya. Selanjutnya dilakukan praktik dengan peserta 

kegiatan. Peserta diberikan bahan silikon dan Model tanah liat yang telah kering 

diletakan diatas sebuah wadah, kemudian peserta mencampur silikon dan hardener, 

mengaduk dan menuangkan kepermukaan model tersebut. Lalu dibiarkan beberapa menit 

sehingga silikon menjadi padat. 

e. Pertemuan keempat 

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2019 dari jam 09.00 s/d 12.00 wib. Tim 

terdiri dari satu orang dosen dan dibantu oleh dua orang mahasiswa dan staf RPTRA. 

Pada pertemuan ini diberikan teori tentang bahan resin dan katalis, fungsi dan 

karakteristik bahan serta komposisi campuran resin dan katalis. Selanjutnya praktik 

pencampuran, pengadukan dan penuangan resin kedalam cetakan yang dilakukan oleh 

para peserta. 

f. Pertemuan kelima 

Pada pertemuan yang dilaksanakan tanggal 02 Februari 2019, tim yang hadi terdiri dari 

tiga orang dosen dan dua orang mahasiswi serta staf RPTRA. Pada hari ini kegiatan 

yang dilakukan adalah proses finishing produk dengan memberi warna pada produk 

yang dihasilkan. Instruktur menyampaikan materi tentang proses pewarnaan produk 

dengan menggunakan cat acrylic, kemudian dilanjutkan dengan praktik mewarnai 

produk resin.Bahan resin yang telah dituang kedalam cetakan, dan sudah menjadi 

padat, selanjutnya dikeluarkan dan dibersihkan, kemudian di berikan warna sesuai 

dengan ide dan kreatifitas masing-masing peserta. Setelah selesai proses mawarnai 

produk, acara pelatihan ditutup oleh pengelola RPTRA Anggrek Bintaro. 
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2.1 BAHAN DAN PERALATAN 

Gambar 2:1 Bahan dan Peralatan untuk Pelatihan Membuat Model dari Tanah Liat 

 

Adapun bahan utama adalah tanah liat. Sedangkan peralatannya ada dua kelompok, yaitu 

peralatan utama dan peralatan pelengkap. Alat utamanya adalah Plastik Alas, Botol Kaca dan 

Alat Butsir, sedangkan perlatan pelengkapnya adalah Tempat Air, Kain Lap, Plastik Alas, dan 

Glove Plastik. Peralatan Utama digunakan aktif pada proses pengolahan tanah liat, sedangkan 

alat pelengkap hanya digunakan sebagai pelindung dan pembasuh tangan bila diperlukan. 

Gambar 2.2: Gelas Ukur, Resin, Katalis Resin, Silikon dan Katalis Silikon 

Gambar 2.3: Bahan dan Peralatan untuk Pelatihan Mewarnai Model 

 

Peralatan untuk pelatihan mewarnai model tanah liat terdiri dari bahan cat acrylic, kuas cat, 

palet cat, dan tempat air utuk mencuci kuas cat. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari program PKM yang telah dilaksanakan, hasil yang diperoleh adalah telah terlaksananya 

salah satu program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 

bentuk pelatihan bagi warga RPTRA Anggrel Bintaro Jakarta Selatan. Hal ini memberi 

kontribusi positip kepada warga untuk meningkatkan kompetensi, dan juga terbangunnya jalinan 

kerjasama yang baik antara Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat UNTAR dengan pihak 

Pemrov DKI Jakarta, pengelola RPTRA Bintaro serta masyarakat disekitar RPTRA Permai 

Bintaro . 

Dari kegiatan tersebut hasil yang dicapai antara lain : 

a. Model/pola yang terbuat dari tanah liat 

b. Cetakan dari bahan silikon 

c. Prototype produk berbahan resin 

d. Prptotype Produk resin yang telah dilakukan proses finishing sehingga kelihatan lebih 

menarik dan memiliki nilai komersial. 

e. Para peserta memahami dan mampu membuat model, cetakan, produk resin dan 

melakukan proses finishing dengan mewarnai produk sehingga terlihat lebih baik. Aktifitas 

yang dilakukan selama kegiatan PKM tersebut dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 3.1 Koordinasi dengan staf RPTRA Anggrek Bintaro 

 

Gambar 3.2 Rapat Koordinasi Tim PKM tentang Pembuatan mold 
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Kegiatan pelatihan bertempat di Aula Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Anggrek, 

Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan. 

 

Gambar 3.3 Pembukaan dan Perkenalan dengan Pengurus dan Warga RPTRA Anggrek 

 

 

Gambar 3.4 Instruktur Memberikan Penjelasan Berkaitan Pembuatan Pola/Model dariTanah Liat 

Gambar 3.5 Praktik Pembuatan Pola/Model dari Tanah Liat Dengan Menggilas 
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Gambar 3.5 Praktik Pembuatan Cetakan Silikon Mold 

 

 

Gambar 3.6 Praktik Penuangan Bahan Resin kedalam Cetakan Silikon 
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Gambar 3.7 Praktik Mewarnai Produk Resin 

 

 

Gambar 3.7 Produk Cetakan Silikon Mold yang Telah Diwarnai 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Kegiatan PKM telah dilaksanakan dengan melibatkan tim dari prodi Teknik Mesin, Industri dan 

FSRD serta staf RPTRA Anggrek Bintaro Jakarta Selatan selama lebih kurang lima minggu 

waktu pelaksanaan kegiatan. Tim UNTAR dan RPTRA Anggrek telah bekerja dengan baik dan 

telah memberikan kontribusi yang maksimal sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dari kegiatan 

PKM yang telah dilakukan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 

- Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memberi peningkatan pemahaman 

para peserta dengan bertambahnya pengetahuan dan skill dalam pembuatan produk sovenir 

budaya. 
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- Pembuatan produk tidak hanya cukup sampai menjadi sebuah produk jadi namun juga perlu 

dilakukan proses finishing agar menghasilkan produk yang memiliki kualitas yang baik dan 

mampu bersaing dipasaran. 

- Dengan pelaksanaan PKM, terjadi interaksi positiv antara institusi perguruan tinggi dan 

masyarakat RPTRA Bintaro sehingga Perguruan Tinggi dapat menjadi agen perubahan dalam 

kehidupan suatu masyarakat. Dan juga masyarakat lebih mengenal akan Universitas 

Tarumanagara. 

- Peran teknologi sangat signifikan membantu dalam upaya mempercepat proses produksi dan 

meningkatkan mutu produk yang dihasilkan. 

- Out put yang berhasil dicapai selama berlangsungnya kegiatan ini antara lain : model dari tanah 

liat, cetakan resin, produk resin, dan produk resin finishing (telah diberi warna). 

- Para peserta memahami dan mampu membuat model, cetakan, produk resin dan melakukan 

proses finishing dengan mewarnai produk sehingga terlihat lebih baik. 

 

Saran 

Adapun beberapa saran yang dapat kami sampaikan antara lain : 

- Sebaiknya memberi motivasi kepada peserta untuk meningkatkan semangat wirasusaha 

- Memberi bekali keilmuan marketing sehingga mampu dalam pemasaran produk 
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ABSTRAK 

Tuna wisma merupakan masalah yang terjadi di seluruh dunia, baik negara miskin, sedang berkembang, maupun 

maju. Pemerintah Indonesia, melalui Undang-undang Dasar 1945, menyatakan bertanggungjawab atas penyelesaian 

masalah tuna wisma, namun hingga saat ini belum dapat mewujudkannya. Peran serta masyarakat yang lebih 

mampu dan peduli, dibutuhkan untuk membantu para tuna wisma agar dapat hidup lebih layak. Anak terlantar, 

sebagai bagian dari kelompok masyarakat tuna wisma, merupakan pihak yang “tidak berdaya” untuk keluar dari 

kondisi dan permasalahannya. Yayasan Vita Dulcedo memfokuskan diri dalam membantu menangani masalah anak 

terlantar, dan meminta bantuan Prodi Arsitektur Untar dalam hal perancangan arsitektur dan struktur serta 

penyusunan RAB panti asuhan yang akan dibangun. Metode yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat ini adalah pengamatan terhadap kondisi tapak dan lingkungan, analisis kebutuhan berdasarkan 

tujuan yayasan, dan merumuskan prinsip rancangan, serta melakukan perancangan arsitektur dan struktur, serta 

menghitung RAB. Rancangan yang dihasilkan merupakan sebuah bangunan rumah tinggal 3 lantai dengan kapasitas 

28 ranjang untuk anak asuh, dan 5 untuk pengasuh. Bila dibutuhkan, kapasitas dapat dilipatgandakan dengan 

memodifikasi rancangan ranjang menjadi bersusun, namun mungkin akan terasa sangat padat, dan melampaui aspek 

kelayakan sebagai rumah tinggal. Walaupun dari segi jumlah anak yang dapat ditampung hanya “sedikit” dibanding 

jumlah anak terlantar secara keseluruhan di Jakarta, upaya Yayasan Vita Dulcedo sangatlah berarti, karena dapat 

menggelorakan semangat pihak lain untuk juga peduli terhadap anak terlantar, dan anak terlantar asuhan yayasan ini 

dapat diharapkan untuk juga ikut andil ketika sudah berhasil kelak. 

Kata kunci: anak terlantar, desain rumah, panti asuhan. 

 

1. PENDAHULUAN 

Masalah tuna wisma sudah ada sejak lebih dari sepuluh ribu tahun lalu, yaitu sejak manusia 

membangun rumah permanen pertama di kota Fertile Crescent. Dalam catatan sejarah dan 

berbagai cerita, tuna wisma dapat beragam, misalnya pengemis, pertapa pengelana (di masa 

lalu), biarawan miskin, prajurit yang kalah perang, remaja jalanan, gelandangan, pendatang baru 

di kota, atau pengangguran (Levinson, 2004, xxi). Banyak faktor yang mendorong timbulnya 

tuna wisma, antara lain: depresi ekonomi, ketidakterjangkauan biaya hidup, masalah keluarga, 

dan aspek lainnya. Tuna wisma tidak hanya milik negara miskin, tapi terjadi juga di negara 

berkembang, bahkan di negara maju.  

Karena penampilannya yang cenderung lusuh, masyarakat pada umumnya menghindari kontak 

dengan tuna wisma. Masyarakat cenderung memandang negatif tuna wisma. Sebagian tuna 

wisma mungkin terpaksa mengambil jalan pintas yang berlawanan dengan hukum, untuk sekedar 

bertahan hidup, atau berbagai alasan lainnya. Tekanan hidup yang berat tidak dapat dipungkiri 

sering membuat tuna wisma melakukan hal-hal yang “salah” di mata masyarakat pada umumnya.  

Keberadaan tuna wisma menimbulkan banyak masalah, bagi semua pihak. Bagi dirinya sendiri, 

wajarnya mereka sendiri tidak ingin hidup dengan cara demikian, bila dimungkinkan adanya 

alternatif yang lebih “baik”. Bagi masyarakat, tuna wisma mungkin menimbulkan berbagai 



Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 (Senapenmas) 2019 

Mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi Melalui Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian 

Jakarta, 30 Agustus 2019 

358 

 

persepsi tidak nyaman seperti kasihan, takut, malu, atau perasaan lainnya. Bagi pemerintah, 

menunjukkan belum bisa menyejahterakan semua warganya. Bagi kawasan dan kota, tuna wisma 

dapat dianggap mengganggu citra, mengganggu pengendara, merusak “pemandangan”, dan 

tampilan kota. Dan berbagai masalah lainnya. Semua masalah ini tentu membutuhkan solusi, 

salah satunya berupa pemberian bantuan dan pemberdayaan kaum tuna wisma ini.  

 

2. METODE PELAKSANAAN  PKM 

Perancangan arsitektur dan struktur panti asuhan Yayasan Vita Dulcedo dilakukan berdasarkan 

pengamatan terhadap kondisi tapak dan lingkungannya, termasuk kondisi masyarakat sekitar 

tapak serta informasi-informasi dari pengelola panti asuhan tentang visi misi yayasan, tujuan 

yayasan dalam mendirikan panti asuhan, pola asuh yang diterapkan, serta target kapasitas panti 

asuhan. Informasi tentang karakter anak asuh dari pihak yayasan juga dijadikan sebagai dasar 

perancangan panti asuhan ini. Berdasarkan informasi dari pihak yayasan yang ingin berbuat 

maksimal bagi kepentingan anak asuh, maka prinsip efisien dan layak huni dijadikan sebagai 

dasar utama perancangan (Liauw, 2018, 17). Langkah pertama adalah mengumpulkan data dari 

pihak yayasan tentang perkiraan jumlah anak asuh yang akan ditampung, diperkirakan sejumlah 

30 orang. Data lain adalah tentang pola asuh yang akan dijalankan, yang juga terkait dengan 

tujuan pengasuhan. Berdasarkan data ini disusun konsep perancangan arsitektur yang 

menekankan pada efisiensi dan kelayakan. Hasil rancangan arsitektur kemudian dijadikan 

sebagai dasar untuk menyusun RAB dan rancangan struktur.  

 

3. PEMBAHASAN DAN HASIL 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2018, di Jakarta terdapat anak balita terlantar, 

anak terlantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak disability, dan anak 

yang memerlukan perlindungan khusus sejumlah 2634 orang. Sementara itu, berdasarkan data 

tahun 2013, panti asuhan yang tersedia ada 10 dengan kapasitas 1149 orang (BPS, 2018, 144 & 

148). Belum setengahnya yang tertampung, ketika itu.  

Di Indonesia,  negara sebenarnya sudah menyatakan bertanggungjawab untuk memelihara fakir 

miskin dan anak-anak terlantar, hal ini tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945. Negara juga 

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat 

lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. UUD 45 juga menegaskan bahwa 

negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan 

umum yang layak. Pada kenyataannya, hingga saat ini janji atau tujuan dalam UUD 45 belum 

dapat dipenuhi. Hal ini tidak perlu dipermasalahkan, karena di banyak negara majupun tuna 

wisma masih menjadi persoalan yang belum terpecahkan.  

Tanggung jawab dalam mengatasi masalah tuna wisma mungkin bukan hanya harus dipegang 

oleh negara dan pemerintah saja, masyarakat pun sebaiknya ikut berpartisipasi. Sudah cukup 

banyak, dan semakin bertambah terus yang menyusul, lembaga masyarakat yang peduli dan 

bergerak membantu memecahkan masalah tuna wisma, misalnya dengan membuat panti asuhan, 

yang menampung anak-anak terlantar.  

Peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan perlindungan terhadap anak terlantar 

mempunyai landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang 

Perlindungan Anak. Peran serta masyarakat dapat terwujud dalam berbagai bentuk, salah satunya 

adalah panti asuhan. Undang-undang ini juga sudah mengatur segala sesuatunya tentang 

penyelenggaraan sebuah panti asuhan. Pemerintah tetap memegang kendali, mengawasi, 

mengkoordinasikan dan menjamin terselenggaranya berbagai kegiatan masyarakat yang peduli 

terhadap anak terlantar, agar tetap berlangsung sesuai tujuan yang ditetapkan pemerintah.  
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Yayasan Vita Dulcedo ikut berpartisipasi dalam membantu memecahkan masalah tuna wisma, 

terutama bagi anak-anak. Anak-anak, yang masih kecil, tidak memiliki kemampuan, begitu pula 

daya pikir dalam menghadapi masalah, mungkin merupakan kelompok tuna wisma yang paling 

rentan dan paling tidak berdaya untuk keluar dari masalahnya, sehingga paling membutuhkan 

bantuan dari pihak yang peduli, baik pemerintah maupun masyarakat.  

Yayasan Vita Dulcedo, Pematang Siantar, dengan dibantu oleh tim dari Prodi Sarjana Arsitektur 

Untar, sedang memproses pembangunan sebuah panti asuhan di Jalan Flamboyan MB 12, 

Kelurahan Pejuang, Bekasi Barat. Panti asuhan ini berada dalam kompleks perumahan, dengan 

luas tanah 12 x 15 m2. Eksisting bangunan rumah satu lantai berada dalam keadaan rusak dan 

tidak layak huni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Lokasi tapak panti asuhan di kompleks perumahan Hasana Damai Putera 

Sumber: Liauw, 2018, 9 

 

Kebutuhan ruang yang diajukan oleh pihak yayasan adalah sekitar 30 anak asuh dengan 5 orang 

pengasuh. Garasi yang dapat menampung 2 mobil operasional, dapur, kamar mandi dan WC 

sesuai rasio standar, dapur, gudang, ruang makan, dan ruang bersama. Konsep yang diterapkan 

adalah efisiensi dan kelayakan syarat ruangan, serta tampilan berkarakter rumah tinggal.  

Tim arsitektur Untar merancang ulang menjadi bangunan 3 lantai, dengan kapasitas 28 ranjang 

untuk anak dan 5 untuk pengasuh. Dengan modifikasi ranjang dibuat bersusun, rancangan ini 
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memungkinkan untuk menampung maksimal 56 anak, namun tentu akan menjadi sangat padat. 

Tampilan bangunan dibuat seperti rumah tinggal pada umumnya di dalam kompleks perumahan 

tersebut sehingga tidak menyolok.  

Di rumah panti asuhan ini, anak-anak terlantar yang ditampung akan menjalani kehidupan 

layaknya sebuah keluarga, dengan beberapa pengasuh berperan sebagai orang tua mereka. 

Yayasan berharap anak-anak ini dapat tumbuh berkembang dan mendapat kesempatan untuk 

berhasil dalam kehidupan mereka kelak, sama seperti anak-anak yang lebih beruntung lainnya. 

Di samping itu, walaupun tidak mengharapkan pamrih, yayasan tentu berharap dalam diri setiap 

anak asuh tersebut akan tumbuh kepekaan dan rasa peduli terhadap sesama yang tidak mampu. 

Dengan demikian, bila sudah menjadi orang yang berhasil kelak, akan meneruskan misi yang 

diemban oleh yayasan ini, dengan mendirikan panti asuhan, ataupun bentuk bantuan lainnya bagi 

anak-anak terlantar.  

 

 
Gambar 2. Kondisi eksisting bangunan dan tapak Panti Asuhan 

Sumber: Liauw, 2018, 8 
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Gambar 3. Denah lantai 1 dan 2 rancangan arsitektur panti asuhan 

Sumber: Liauw, 2018, 19 

 

 

 

 
Gambar 4. Tampak Depan dan Samping Kiri rancangan arsitektur panti asuhan 

Sumber: Liauw, 2018, 25 
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Bila kita cari di Google dengan kalimat “kisah sukses mantan anak panti asuhan”, akan muncul 

sederetan panjang nama orang yang kini sukses, menduduki berbagai posisi penting di berbagai 

pekerjaan, perusahaan, institusi pemerintah, maupun berbagai bidang lainnya. Mengingat mereka 

dulu pernah hidup di panti asuhan, sangat dapat diharapkan kini mereka akan mau dan terdorong 

untuk membantu panti asuhan, atau bahkan mendirikan berbagai panti asuhan lainnya, dan 

sebagian besar dari mereka memang sudah menyatakan niat ini. Gerakan peduli pada anak 

terlantar semakin lama akan semakin besar. Besar pula harapan kita bersama agar gerakan ini 

dapat lebih cepat dibanding pertambahan anak terlantar.  

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Tuna wisma adalah masalah semua negara di dunia, negara miskin, sedang berkembang maupun 

negara maju. Banyak pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, belum berhasil 

memecahkan masalah tuna wisma. Peran serta dan bantuan pihak swasta sangat dibutuhkan. 

Berbagai kelompok masyarakat yang peduli terhadap permasalahan ini sudah ikut aktif dalam 

beragam usaha dan upaya untuk mengatasi masalah tuna wisma. Di antara para tuna wisma, 

kelompok anak terlantar dapat dikatakan merupakan masalah terberat, mengingat mereka masih 

dalam usia dini dan belum memiliki keterampilan untuk berupaya sendiri.  

Yayasan Vita Dulcedo menunjukkan kepedulian dan keinginannya untuk membantu anak 

terlantar melalui pembangunan sebuah rumah panti asuhan. Prodi Arsitektur Untar diajak dan 

diminta bantuannya untuk merancang arsitektur, struktur dan perhitungan RAB bangunan rumah 

panti asuhan tersebut. Dengan prinsip efisiensi dan layak huni, dihasilkanlah sebuah rancangan 

bangunan rumah 3 lantai, dengan daya tampung fleksibel, minimal 28 anak terlantar, dengan 5 

pengasuh. Alumni panti asuhan ini diharapkan dapat meneruskan misi membantu anak tuna 

wisma di kemudian hari ketika mereka sudah mandiri, sehingga akan berefek seperti bola salju.  
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Abstrak 

Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah salah satu visi dari seluruhperguruan tinggi yang ada di Indonesia. Tri Dharma 

PerguruanTingi merupakan salah satu tujuan pencapaian yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi  yang meliputi 

pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan 

pengabdian terhadap masyarakat berbasis hasil penelitian akan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap 

tingkat peringkat kampus/universitas atau perguruan tinggi di Indonesia. Pada dasarnya tujuan pengabdian 

masyarakat di perguruan tinggi adalah menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi 

Indonesia dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian; memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas 

kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung; 

melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat tersisih (preferential option for the poor) pada semua 

strata, yaitu masyarakat yang tersisih secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya dan melakukan alih teknologi, 

ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam. Dalam 

posisi sebagai lembaga kajian dan lembaga layanan, maka PT berfungsi sebagai konseptor, dinamisator dan 

evaluator pembangunan masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. 

Kata Kunci : Tridarma Perguruan Tinggi, Pengabdian Masyarakat. 

 

1. LATAR BELAKANG 

Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara 

telah memberikan kerangka yang jelas kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan 

nasional yang sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Meskipun demikian masih memerlukan pengaturan agar Pendidikan 

Tinggi dapat lebih berfungsi dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan 

memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora untuk pemberdayaan dan pembudayaan 

bangsa. 

 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan 

pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, dalam rangka menghadapi 

perkembangan dunia yang makin mengutamakan basis Ilmu Pengetahuan, Pendidikan Tinggi 

diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan 

umat manusia. 

Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT adalah sebagai lembaga yang 

menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, harus 

memiliki otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya. Hal itu diperlukan agar dalam 

pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Perguruan Tinggi berlaku kebebasan 

akademik dan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan. Dengan demikian Perguruan Tinggi 

dapat mengembangkan budaya akademik bagi Sivitas Akademika yang berfungsi sebagai 

komunitas ilmiah yang berwibawa dan mampu melakukan interaksi yang mengangkat martabat 

bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional. PT sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan 

mailto:ssibarani01@gmail.com
mailto:ssibarani01@gmail.com
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kehidupan bangsa, dengan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan 

kesejahteran umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Tridharma berasal dari bahasa Sangsekerta, 

yakni “Tri” berarti “tiga” dan “Darma” yang artinya “kewajiban”.1  Bila diartikan secara bebas 

Tridarma PT adalah tiga kewajiban yang harus dijalankan oleh perguruan tinggi dalam 

mengelola seluruh komponen yang ada di dalamnya (civitas akademika). Tridharma PT 

merupakan hal mendasar yang harus ada saat menjalani aktivitas akademik. Dasar dan tanggung 

jawab tersebut dilakukan secara terus-menerus dan dikembangkan secara beriringan. Adanya 

Tridharma PT merupakan wujud dari keseriusan perguruan tinggi untuk menyajikan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian pada masyarakat  yang berkualitas. Oleh karena itu,  Tridharma PT 

sepatutnya telah menjadi  budaya  dan  kesadaran.  Tanggung  jawab  Tridharma  PT itu sendiri 

sebenarnya diberikan kepada seluruh civitas akademik terutama dosen dan mahasiswa. Dosen 

sebagai pengajar, pembimbing sekaligus pendamping. Sedangkan mahasiswa sebagai peserta 

didik yang menuntut ilmu. Dua elemen ini akan terus berkaitan mengingat tak bisa disebut dosen 

tanpa adanya mahasiswa, begitu sebaliknya. 

PT merupakan salah satu subsistem pendidikan Nasional. Keberadaan perguruan tinggi dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki peranan yang sangat penting sebagai wadah 

penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, kemudian 

pengabdian. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional Pasal 20 ayat 2 diungkapkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga kewajiban tersebut kemudian 

terformulasikan menjadi konsep Tri Darma Perguruan Tinggi.  

Keterlibatan universitas dalam penanganan masalah bangsa telah dilakukan di Indonesia sejak 

jaman perjuangan untuk kemerdekaan. Sivitas akademika aktif bekerja bersama masyarakat 

untuk proses perbaikan. Pengabdian masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu 

masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk 

apapun. Secara umum program ini dirancang oleh berbagai universitas atau institut yang ada 

di Indonesia untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam 

mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Kegiatan Pengabdian 

Masyarakat merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Bentuk-bentuk 

kegiatan Pengabdian Masyarakat adalah bakti sosial dan mengajar.  

Di sisi lain, di dalam tulisan Margono Slamet  mengatakan bahwa tujuan pengabdian pada 

masyarakat oleh perguruan tinggi adalah: 2 

1. Mempercepat proses peningkatan kemampuan sumberdaya manusia sesuai dengan dinamika 

pembangunan;  

2. Mempercepat upaya pengembangan masyarakat ke arah terbinanya masyarakat dinarnis yang siap 

mengikuti perubahan-perubahan ke arah perbaikan dan kemajuan yang sesuai dengan nilai-nilai 

masyarakat;  

3. Mempercepat upaya pembinaan institusi dan profesi masyarakat sesuai dengan perkembangannya 

dalam proses modernisasi; dan  

4. Memperoleh umpan balik dan masukan lain bagi perguruan tinggi yang dapat dipergunakan untuk 

meningkatkan relevansi pendidikan dan penelitian yang dilakukannya dengan kebutuhan situasi. 

Kegiatan pengabdian masyarakat di atas dilakukan oleh mahasiswa dan dosen, dan dalam hal ini 

                                                 
1Departemen  Pendidikaan  dan  Kebudayaan,  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia,  Ed.  II,  Cet. 9,  (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1997), hlm. 1072. 
2 Agussalim Sitompul, Metodokgi Pengabdian pada Masyarakat, (Yogyakarta: P3M IAIN Sunan 

Kalijaga,1993), hlm. 36. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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Dosen mendapatkan bukti keikutsertaan berupa sertipikat dan memperoleh hibah secara internal dan 

eksternal.  

 

2. PEMBAHASAN  

Mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi Melalui Kegiatan Pengabdian Terhadap 

Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian 

Proses pembelajaran harus diawali oleh visi dan misi. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah salah 

satu visi dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Tri Dharma Perguruan Tingi 

merupaka salah satu tujuan pencapain yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. 

Karena setiap perguruan tinggi haruslah melahirkan orang-orang yang memiliki semangat juang 

yang tinggi, diri yang selimuti pemikiran-pemikiran yang kritis, kreatif, mandiri, inovatif dsb. 

Dapat dinyatakan pula bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah salah satu tanggung jawab 

yang harus di topang penuh oleh seluruh mahasiswa. Maka itu dari itu mahasiswa harus tahu dan 

paham betul apa yang maksud dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tri Dharma Perguruan 

Tinggi terdiri dari 3 poin, yaitu : 

1. Pendidikan dan Pengajaran  

2. Penelitian dan Pengembangan 

3. Pengabdian kepadaMasyarakat 

 

Tri Dharma Perguruan Tinggi bukan hanya menjadi tanggung jawab mahasiswa. Seluruh dosen 

(pendidik), serta orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran ( sivitas akademika) 

memiliki tanggung jawab yang sama. 

 

1. Pendidikan dan Pengajaran 

Pendidikan dan pengajaran adalah point pertama dan utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Pendidikan danpengajaran memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu proses 

pembelajaran. 

Undang-undang tentang pendidikan tinggi menyatakan bahwapendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual kegamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

 

2. Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan juga sangatlah penting bagi kemajuan perguruan tinggi, 

kesejahteraan masyarakat serta kemajuan bangsa dan negara. Dari penelitian dan pengembangan 

maka mahasiswa mampu mengembangkan ilmu dan teknologi. Pada penelitian dan 

pengembangan mahasiswa harus lebih cerdas, kritis dan kreatif dalam mejalankan perannya 

sebagai agent of change. Mahasiswa harus mampu memanfaatkan penelitian dan pengembangan 

ini dalam suatu proses pembelajaran untuk memperoleh suatu perubahan-perubahan yang akan 

membawa Indonesia kearah yang lebih maju dan terdepan. 

Kegiatan penelitian dan pengembangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa penelitain,m aka pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi akan menjadi terhambat. Penelitian ini tidaklah berdiri sendiri, akan 

tetapi harus dilihat keterkaitannya dalam pembangunan dalam arti luas. artinya penelitain tidak 
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semata-mata hanya untuk hal yang diperlukan atau langsung dapat digunakan oleh masyarakat 

pada saat itu saja,akan tetapi harus dilihat dengan proyeksi kemasa depan.  

Research and Development, adalah hal yang harus senantiasa dilakukan oleh bangsa ini jika 

ingin maju dan berkembang. Melaksanakan penelitian dan pengembangan, tentunya akan 

berdampak kepada majunya ekoomi, pendidikan, sosial, dan sektor-sektor lainnya di masyarakat. 

Mahasiswa perguruan tinggi pada umumnya adalah orang-orang yang dididik di kampus dan 

terbiasa untuk membuat penelitian, membuat laporan, melaksanakan tugas sesuai dengan ilmu 

yang dipahami, bukan hanya asal-asalan atau sekedar mengikuti kebiasaan saja. 

 

3. Pengabdian Kepada Masyarakat 

Dharma pengabdian pada masyarakat harus diartiakan dalam rangka penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang telah dikembangkan di perguruan tinggi, khususnya sebagi hasil 

dari berbagai penelitian.Pengabdian pada masyarakat merupakan serangkaian aktivitas dalam 

rangka kontribusi perguruan tinggi terhadap masyarakat yang bersiafat konkrit dan langsung 

dirasakan manfaatnya dalam waktu yang relatif pendek. Aktivitas ini dapat dilakukan atas 

inisiatif individu atau kelompok anggota civitas akademika perguruan tinggi terhadap 

masyarakat maupun terhadap inisiatif perguruan tinggi yang bersangkutan yang bersifat 

nonprofit. 

Dengan aktivitas ini diharapkan adanya umpan balik dari masyarakat ke perguruan tinggi, yang 

selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lebih 

lanjut. 

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Soedijarto. Menurut Soedijarto,3 perkembangan ilmu 

pengetahuan memang memerlukan kemerdekaan dan otonomi tanpa campur tangan dari 

kepentingan yang berada di luar kepentingan ditemukannya kebenaran ilmiah dan 

dikembangkannya teknologi baru, tetapi untuk memberikan dukungan terhadap keberlangsungan 

proses kependidikan dan keilmuan diperlukan dukungan dana. 

Pentingnya otonomi PT juga disadari oleh banyak negara di dunia, khususnya di Eropa yang 

kemudian dinyatakan dan dikenal dengan Magna Charta Universitatum 1988 yang berbunyi: the 

university is an autonomous institution at the heart of socities. To meet the needs of the world 

around it, its reserach and teaching must be morally and intellectually independent of all 

political authority  and  economic  power.4   Dampak positif dari pemberian otonomi kepada PT 

terbukti dari kesuksesan PT di Amerika Serikat yang mendominasi sepuluh besar dalam 

pemeringkatan universitas kelas dunia (world class university) sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Cole dalam karyanya yang berjudul The Great American University, yang menyebutkan 

delapan faktor utama yaitu : kombinasi pengajaran dan penelitian, 

otonomi   dan   kebebasan   mimbar, meritokrasi dan sistem kepegawaian (tenure system), 

sistem peer-review, kompetisi, influks bakat dari seluruh dunia,philantrophy dan pendanaan 

pemerintah.5 

                                                 
3 Soedijarto, “Otonomi Perguruan Tinggi (Universitas) Pasca Putusan “Judicial Review” Terhadap UU No. 

9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan”. Makalah disampaikan pada Diskusi dalam rangka Penelitian 

tentang Otonomi Perguruan Tinggi Pasca Putusan Judicial Review terhadap UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan 

Hukum Pendidikan DPR RI tanggal 11 Februari 2011. 
4 Ratna Sitompul, “Otonomi Perguruan Tinggi Suatu Keniscayaan”, dalam Sulistyowati Irianto 

(ed),Otonomi Perguruan Tinggi Suatu Keniscayaan, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. vii. 
5 Hendra Gunawan, “Quo Vadis Perguruan Tinggi di Indonesia”, dalam Sulistyowati Irianto (ed), Otonomi 

Perguruan Tinggi Suatu Keniscayaan, hlm. 3. 
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Sejatinya kegiatan pengabdian masyarakat bagi kalangan akademisi adalah kegiatan 

implementasi hasil-hasil kerja akademis kepada masyarakat dalam cakupan yang lebih luas 

meliputi masyarakat umum, industri, maupun para pengambil kebijakan di pemerintahan daerah 

dan pusat. Pada tataran ini akan terlihat bahwa segala kegiatan yang dilakukan oleh civitas 

akademika kepada para stakeholder adalah kegiatan pengabdian masyarakat, misal pelatihan, 

seminar, penyuluhan, kerja sosial, peyusunan draft undang-undang. Pada pengertian inilah nilai 

kredit poin penilaian seorang dosen dievaluasi oleh Badan Administrasi Kepegawaian Nasional 

(BAKN) sebagaimana nilai kegiatan pengabdian masyarakat suatu program studi dievaluasi 

Badan Akreditasi Nasional (BAN PT). 

Kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset yang di kelola oleh DRPM Universitas Indonesia 

dari tahun ke tahun tidak hanya mengalami peningkatan dari sisi pendanaan, terutama pendanaan 

internal, tetapi juga dari sisi jumlah pengabdi masyarakat 50% (ratarata % peningkatan 

pengususl tiap tahun), dan kegiatan pengmas 46% (rata-rata% peningkatan penerima tiap tahun). 

Namun dari sisi kualitas kegiatan dan impact nya terhadap masyarakat masih belum terjadi 

peningkatan yang signifikan.6 

Kegiatan pengabdian yang belum memperlihatkan dampak ini disebabkan beberapa faktor, 

pertama lebih dari 80% kegiatan pengmas masih bersifat sporadis, monodisiplin. Para pengabdi 

masyarakat secara sporadis ingin mengaplikasikan IPTEKS nya tanpa melibatkan disiplin ilmu 

lain. Padahal salah satu tolok ukur keberhasilan suatu intervensi kegiatan pengabdian masyarakat 

adalah adanya keberlanjutan program (sustainability), dan program multidisiplin memiliki 

peluang sustainability yang lebih besar daripada monodisiplin. Kedua, lebih dari 85% kegiatan 

pengmas belum in-line dengan bidang riset dari pengabdi utama. Para pengabdi masih banyak 

yang belum memanfaatkan hasil-hasil riset mereka secara optimal untuk kegiatan pengabdian 

masyarakat. 

Pengabdian kepada masyarakat oleh PT dapat diartikan sebagai praktik langsung dari teori ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni dan ilmu lainnya sesuai prosedur kaedah keilmuan, dilakukan 

secara melembaga, langsung kepada masyarakat sasaran (yang akan menikmatinya), dengan 

sasaran masyarakat, baik perorangan, kelompok, organisasi pemerintah/swasta/masyarakat 

umum. Pada umumnya terdapat enam bentuk kegiatan yang sering dilakukan dalam pengabdian 

kepada masyarakat di sebuah PT, yaitu:  

pertama,   pendidikan kepada masyarakat Yang dimaksud dengan pendidikan kepada masyarakat 

adalah pemberian pendidikan non-formal dalam rangka continuing education dengan berbagai 

bentuk kegiatan;  kursus-kursus,  penataran,  lokakarya,  latihan kerja,  penyuluhan,  bimbingan 

kerja.15 Perlu diperhatikan dalam bentuk kegiatan pendidikan kepada masyarakat adalah 

program yang bersifat praktis, harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar, melihat kondisi sosio 

kultural masyarakat serta tingkat pendidikan masyarakat. Jika hal tersebut tidak dipertimbangkan 

kemungkinan besar apa yang dilakukan menjadi tidak berguna dan mubazir. 

Kedua, pelayanan kepada masyarakat. Kalau di dalam masyarakat modern telah ada secara 

simultan tenaga pelayan masyarakat yang profesional yang sewaktu-waktu dapat membantu 

masyarakat yang membutuhkannya. Namun pada masyarakat  yang masih berkembang hal ini 

masih sangat terbatas kalau tidak mau dikatakan belum ada.   

Ketiga, pengembangan  hasil penelitian. Hasil penelitian perlu dikembangkan agar masyarakat 

dapat menikmatinya. Produknya dapat berupa pengetahuan terapan, teknologi ataupun seni yang 

                                                 

6 Direktorat Riset Pengabdian Masyarakat, “Membangun Masyarakat melalui Pengabdian Masyarakat 

berbasis Riset”, https://research.ui.ac.id/gazette/gazette_halaman/ 2012/Edisi%20 

Khusus%202012/Edisi%20Khusus%202012.pdf, hlm. 4. 

https://research.ui.ac.id/gazette/gazette_halaman/%202012/Edisi%20%20Khusus%202012/Edisi%20Khusus%202012.pdf
https://research.ui.ac.id/gazette/gazette_halaman/%202012/Edisi%20%20Khusus%202012/Edisi%20Khusus%202012.pdf
https://research.ui.ac.id/gazette/gazette_halaman/%202012/Edisi%20%20Khusus%202012/Edisi%20Khusus%202012.pdf
https://research.ui.ac.id/gazette/gazette_halaman/%202012/Edisi%20%20Khusus%202012/Edisi%20Khusus%202012.pdf
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hasilnya siap pakai. Bentuk kegiatannya dapat berupa; cara kerja, prosedur kerja, metode 

mengajar, materi pelajaran dan sebagainya.  Dalam hal yang berkaitan dengan pengembangan 

hasil penelitian yang menjadi problem utamanya adalah ketika sebuah lembaga pendidikan tinggi 

itu tidak memproduk hasil yang tepat guna, atau ilmu sosial yang meneliti masalah-masalah 

konsep dan teori sehingga sulit untuk mereduksikannya dalam praktek karena belum disiapkan 

dalam bentuk aplikatif. 

Keempat, pengembangan wilayah secara terpadu. Dengan melakukan kerja sama dengan 

beberapa instansi daerah PT yang ada memiliki tenaga ahi yang telah menggunakan konsep 

perencanaan pengembangan wilayah dapat melakukan pengabdian dalam bentuk desa binaan 

melakukan perencanaan pembangunan wilayah secara terpadu dan bersifat komprehensip.  

Selanjutnya,  terdapat  juga  Asset  Based  Community  Development  (ABCD). ABCD lebih 

difokuskan pada upaya membangun hubungan kolektif dan mengatur kelompok dan orang-orang 

di komunitas untuk bertindak bersama-sama. Fokusnya adalah pada kekuatan atau kemampuan 

untuk bertindak secara kolektif dan efektif. ABCD ini merupakan suatu metodologi untuk 

pembangunan yang berkesinambungan dari masyarakat berdasarkan kekuatan dan potensi 

mereka. Ini melibatkan sumber daya, keterampilan, dan pengalaman yang tersedia dalam 

masyarakat serta menentukan dan mengambil tindakan yang tepat.7 Pendekatan ABCD 

menggunakan beberapa alat untuk menilai dan memobilisasi masyarakat.8 

 

3. KESIMPULAN  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa Tridharma Perguruan Tinggi 

sebagai salah satu arah dan tujuan yang harus dituju dan dicapai oleh semua perguruan tinggi. 

Walaupun begitu Tridharma Perguruan Tinggi bukan hanya sebagai kewajiban dosen, tetapi 

mahasiswa juga memiliki tugas untuk mewujudkannya. Tridharma perguruan tinggi merupakan 

tiga pilar dasar pola pikir yang harus terbentuk, sehingga akan mendorong terciptanya inovasi-

inovasi yang bermuatan karakter dari mereka di masa yang akan datang. Pada aspek lain, 

kegiatan pengabdian terhadap masyarakat berbasis hasil penelitian akan mampu memberikan 

kontribusi yang besar terhadap tingkat peringkat kampus/universitas atau perguruan tinggi di 

Indonesia. Dalam posisi sebagai lembaga kajian dan lembaga layanan, maka PT berfungsi 

sebagai konseptor, dinamisator dan evaluator pembangunan masyarakat baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung.  
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ABSTRAK 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Rumah Batik Palbatu, Jakarta, merupakan kelanjutan dari dari kegiatan 

penelitian sebelumnya, yakni: “Studi Ruang Kerja pada Interior Rumah Batik Palbatu, Jakarta”. Pada kegiatan 

penelitian tersebut, tim menemukan adanya kebutuhan Rumah Batik Palbatu untuk memiliki modul sebagai media 

promosi. Media ini diperlukan terkait pelaksanaan pelatihan dan pengenalan proses batik sebagai upaya pelestarian 

budaya bangsa, namun sebelumnya diperlukan studi terlebih dahulu agar modul yang digunakan tepat sasaran dan 

sesuai target yaitu generasi milenial. Berdasarkan karakteristik generasi milenial dan acuan desain promosi yang 

baik, ditemukan bahwa konsep desain perlu dibuat simpel, dengan warna yang eye-catching, dinamis dan terlihat 

kreatif sehingga dapat terlihat menarik untuk generasi milenial. 

Kata kunci: Milenial, Batik, Palbatu, Desain   

 

1. PENDAHULUAN 

Batik telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Lisan dan Nonbendawi Manusia oleh UNESCO 

pada tahun 2009 (Galih, 2017). Sebagai bangsa yang berbudaya, bangsa Indonesia wajib 

menjaga kelestarian Batik. Namun dalam kenyataannya, disaat nilai seni batik tinggi dan 

mendapatkan penghargaan dari luar negeri, minat masyarakat Indonesia terutama generasi 

milenial yang merupakan  generasi dengan populasi terbanyak di Indonesia kurang dan sering 

terabaikan di tengah kemajuan globalisasi dan modernisme. 

Rumah Batik Palbatu di Jakarta merupakan salah satu tempat yang memiliki misi untuk 

melestarikan batik sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia, dan menargetkan generasi 

milenial untuk menjadi penerus bangsa yang memiliki kecintaan terhadap batik. Generasi 

milenial sebagai agen perubahan adalah alat untuk mengukur apakah suatu bangsa menjadi lebih 

baik atau justru mengalami kemunduran. Generasi ini memegang peranan penting dan memiliki 

potensi untuk melestarikan kebudayaan batik yang telah diwariskan, sehingga diperlukan 

promosi mengenai batik yang ditargetkan secara khusus kepada generasi ini. 

Saat ini batik dinilai kurang menarik karena terkesan kuno dan ketinggalan zaman oleh generasi 

milenial, menurut Yustin Ginanjar Kartasasmita selaku Ketua Yayasan Batik Indonesia Pusat, 

ada indikasi penurunan minat generasi muda untuk menekuni seni membatik, dan generasi muda 

lebih tertarik pada busana dari bahan katun atau jeans  (Pamungkas, 2004). Untuk dapat 

mengajak generasi milenial melestarikan batik, dibutuhkan pendekatan yang sesuai untuk untuk 

konsep desain promosi batik sehingga menarik minat generasi milenial dan menghilangkan 

kesan kuno terutama untuk digunakan pada modul Rumah Batik Palbatu. 
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2. ISI 

Rumah Batik Palbatu 

Rumah Batik Palbatu milik bapak Budi Dwi Haryanto (Harry) sudah berdiri sejak tahun 2011, 

ketika beliau beserta rekan-rekan menggagas Kampoeng Batik Palbatu. Sejak saat itu kegiatan 

Rumah Batik Palbatu banyak menjadi sorotan sebagai kegiatan budaya yang memberdayakan 

masyarakat setempat. Program yang dilakukan oleh Rumah Batik Palbatu adalah: (a) Belajar 

Membatik, (b) Demo Membatik, dan (c) Sedekah Batik.  

Mengedukasi masyarakat tentang proses batik adalah salah satu misi Rumah Batik Palbatu. 

Diperlukan media untuk mencakup khusus proses batik terutama untuk menunjang kegiatan 

pelatihan untuk masyarakat luas. Media yang memberikan gambaran tahap demi tahap dalam 

proses batik ini akan dilengkapi dengan petunjuk singkat melengkapi gambar atau ilustrasi di 

setiap tahapannya. Selain proses batik, media ini juga akan menyampaikan kebutuhan alat dan 

bahan dalam pembuatan batik sehingga akan sangat membantu bagi persiapan peserta dalam 

mengikuti pelatihan. Media ini akan sekaligus diupload pada website Kampoeng Batik Palbatu 

(http://www.kampoengbatikpalbatu.com/) untuk menjadi media promosi bagi pengakses 

terutama generasi milenial yang lebih sering menggunakan media sosial dan handphone sehingga 

dapat dengan mudah diakses melalui handphone atau laptop. 

 

Generasi Milenial 

Struktur penduduk Indonesia saat ini masih relatif muda dan jumlahnya sudah bertambah 2 kali 

lipat dibandingkan pada tahun 1970. Pada tahun 2017, penduduk Indonesia didominasi penduduk 

milenial yaitu penduduk yang lahir pada kisaran tahun 1980-1999 dengan jumlah 33,75 %. 

 

Tabel 1. Pengelompokan Generasi Menurut National Chamber Foundation 

 

 

Hasil studi yang dilakukan oleh Boston Consulting Group (BCG) bersama University of Berkley 

tahun 2011 di Amerika Serikat tentang generasi milenial USA adalah sebagai berikut 

1. Minat membaca secara konvensional kini sudah menurun karena Generasi ini  lebih 

memilih membaca lewat smartphone mereka; 

2. Milenial wajib memiliki akun sosial media sebagai alat komunikasi dan pusat 

informasi  

3. Millennial pasti lebih memilih ponsel daripada televisi.  

Menurut Yoris Sebastian dalam bukunya Generasi Langgas Millennials Indonesia, ada beberapa 

keunggulan dari generasi milenial, yaitu: 

1. Ingin serba cepat 

2. Kreatif 

3. Dinamis 

http://www.kampoengbatikpalbatu.com/
http://www.kampoengbatikpalbatu.com/
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4. Melek teknologi 

5. Dekat dengan media sosial, dan sebagainya. 

Youth Lab (sebuah lembaga studi mengenai anak Muda Indonesia) melakukan penelitian di lima 

kota besar di Indonesia yakni Jakarta, Bandung, Makasar, Medan, dan Malang. Hasil penelitian 

menyebutkan bahwa generasi milenial memiliki karakter lebih kreatif dan informatif. (Badan 

Pusat Statistik, 2018) 

Sementara dari segi desain, karakter milenial muncul dalam beberapa tren, yaitu  (Rahman, 

2017) : 

1. Desain minimalis 

Penggunaan garis yang bersih, menggunakan warna solid, dengan layout dan desain 

yang simpel 

2. Warna yang mencolok  

Penggunaan warna yang mencolok lebih menjadi tren pada kalangan milenial 

3. Tipe font yang simple dan kuat 

Font yang berliuk seperti tulisan tangan kurang diminati 

 

Desain Promosi 

Konsep desain modul batik sebagai media promosi terhadap generasi milenial harus sesuai 

sehingga menarik target. Konsep desain harus memperhatikan elemen visual dan non visual. 

 

 

Gambar 1. Elemen Visual dan non Visual pada Media Promosi 
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Elemen Non Visual: 

1. Headline 

Headline harus dibuat singkat yaitu 5-15 kata saja sehingga dapat ditangkap dengan 

baik 

2. Isi 

Isi harus dibuat menarik, dan perlu meng-highlight bagian yang menjadi ide utama isi 

bagian tersebut 

3. Signature 

Penempatan logo/ signature perusahaan/ organisasi diletakkan di sisi kanan bawah. 

Sebaiknya juga mencantumkan nama, logo, dan informasi kontak seperti laamat, 

nomor telepon atau website 

 

Dilansir dari Ladd, 2010 dan Negm & Tantawi, 2015, Elemen Visual pada media promosi perlu 

diperhatikan beberapa faktor : 

1. Garis 

Gunakan garis yang sesuai dengan value dan target, apakah perlu garis dinamis atau 

kaku. 

2. Bentuk 

Penggunaan bentuk disesuaikan dengan garis dan value dan target. 

3. Tekstur 

Tekstur kasar atau halus disesuaikan dengan value dan target. 

4. Warna 

Perlu penggunaan kombinasi warna yang mudah dibaca, misalnya hitam di atas 

putih, atau putih di atas hitam, dan sebagainya. Sebaiknya untuk promosi 

menggunakan warna yang terang namun masih cukup soft untuk mengkontraskan 

dengan tinta hitam. Penggunaan warna perlu disesuaikan dengan target dan value. 

5. Value 

Perlu diperhatikan apa yang ingin ditampilkan dalam media, dan persepsi apa yang 

diinginkan untuk muncul pada benak target. 

6. Ukuran 

Ukuran tidak selalu lebih besar lebih baik, gunakan ukuran font yang cukup dan 

mudah dibaca.  

7. Area 

Jangan meninggalkan terlalu banyak space kosong, namun juga jangan membuat area 

terlalu penuh dengan tulisan dan gambar sehingga terkesan rumit dan sulit dibaca. 

 

3. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa guidelines untuk pembuatan konsep desain 

media promosi Rumah Batik Palbatu dengan sasaran generasi milenial, yaitu: 

1. Headline 

Headline harus dibuat singkat yaitu 5-15 kata, mengingat karakter generasi milenial 

yang ingin serba cepat sehingga tidak bertele-tele dan cepat untuk dibaca 

2. Isi 
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Isi harus dibuat singkat, mudah dibaca dan perlu di highlight beberapa bagian mengingat 

karakteristik generasi milenial yang ingin serba cepat namun informatif, sehingga pesan 

tetap tertangkap. 

3. Signature 

Penempatan logo/ signature perusahaan/ organisasi diletakkan di sisi kanan bawah. 

Sebaiknya juga mencantumkan nama, logo, dan informasi kontak seperti alamat, nomor 

telepon atau website. Penting untuk mencantumkan kontak media sosial seperti instagram 

atau kontak whatsapp untuk menarik generasi milenial yang banyak menggunakan 

platform tersebut. 

4. Garis 

Gunakan garis yang dinamis sehingga sesuai dengan karakteristik generasi milenial yang 

kreatif dan dinamis. 

5. Bentuk 

Gunakan bentuk yang dinamis sehingga sesuai dengan karakteristik generasi milenial 

yang kreatif dan dinamis. 

6. Tekstur 

Gunakan tekstur yang halus dan tidak terlalu ramai mengingat karakteristik generasi 

milenial yang menyukai minimalis. 

7. Warna 

Penggunaan warna perlu menggunakan warna yang kuat, dan terang tidak seperti warna 

pastel, untuk mengikuti tren dan lebih dinamis, namun tidak menggunakan kombinasi 

warna yang terlalu banyak pada satu bagian agar tidak terlalu ramai dan lari dari kesan 

minimalis. 

8. Value 

Perlu ditampilkan kesan yang kreatif, menarik, dan tidak konvensional. 

9. Ukuran 

Ukuran font tidak perlu terlalu besar, cukup mudah dibaca. 

10. Area 

Kesan minimalis harus dipertahankan sehingga space kosong tetap harus tersedia, dan 

area tidak terlalu penuh dengan tulisan. 

 

Beberapa contoh image konsep desain yang sesuai adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2. Contoh Konsep Desain Modul untuk Pelatihan dan Promosi Batik terhadap 

Milenial 
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Gambar 3. Contoh Konsep Desain Modul untuk Pelatihan dan Promosi Batik terhadap 

Milenial 
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ABSTRAK 

Dalam upaya menunjang profesionalitas guru yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, maka guru diharapkan 

melakukan Penelitian Tindakan Kelas. Guru diberikan pelatihan atas penelitian tindakan kelas. Pelatihan berjalan 

dengan baik dan mendapat tanggapan positif, namun waktu yang diberikan terasa kurang sehingga masih 

mengharapkan lanjutan dari pelatihan yang diberikan. Guru-guru SMAN 33 memperoleh kesempatan untuk 

melakukan tanya jawab perihal PTK yang sedang dikerjakan dan memperoleh solusi atas permasalahan yang 

dihadapi. 

Kata kunci: pelatihan, penelitian tindakan kelas 

 

1. PENDAHULUAN 

Guru sebagai pendidik professional memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik (UU RI No. 14 tahun 2005). 

Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku 

secara nasional, yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi keperibadian, kompetensi 

sosial, dan kompetensi professional (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 tahun 2007). 

Upaya meningkatkan kompetensi tersebut dapat dilakukan melalui penelitian tindakan kelas 

(PTK) atau dikenal dengan istilah lain Classroom Action Research (CAR) dimana penelitian 

tindakan kelas yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas ditujukan untuk memecahkan 

masalah yang muncul terkait proses belajar mengajar di kelas. Adapun tujuan pelaksanaan PTK 

itu sendiri menurut Yuliwati, Surpihatiningrum, Rokhimawan (2012) dan Wardhani (2014) 

adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Melalui penelitian, guru diharapkan menemukan 

solusi atas masalah yang ditemukan, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung optimal. 

Hasil dari PTK diharapkan dapat memberikan inovasi terbaik guna menghasilkan peserta didik 

yang berkualitas. Mengacu pada Yuliwati, Surpihatiningrum, Rokhimawan (2012), terdapat 

beberapa alasan lain mengapa PTK diperlukan oleh guru untuk meningkatkan profesionalitasnya 

antara lain, PTK dapat merangsang daya kritis dan kepekaan guru terhadap dinamika 

pembelajaran di kelasnya; PTK dapat mendorong guru untuk menjadi peneliti yang kreatif yang 

mampu menemukan solusi atas permasalahan actual yang muncul di kelas; hasil PTK tidak saja 

dapat dimanfaatkan oleh guru sebagai peneliti tetapi juga oleh rekan guru lain yang mungkin 

mengalami masalah yang sama. Selain itu hasil PTK dapat juga digunakan pihak sekolah, 

pemerhati Pendidikan maupun pemerintah. 

Guru-guru SMAN 33 akan diberikan pelatihan mengenai penelitian tindakan kelas (PTK), 

dimana pelatihan direncanakan meliputi proses penyusunan PTK dan mencoba hingga dihasilkan 
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draft proposal PTK, yang kemudian didiskusikan lebih lanjut bersama. Pembahasan perihal 

kendala yang dihadapi dalam draft proposal dikemukakan oleh guru dan dilakukan diskusi guna 

menguraikan permasalahan yang dihadapi dalam proses penyelesaian draft proposal. 

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM 

Tim PKM mengajak guru SMAN 33 untuk mengikuti pelatihan mengenai penelitian tindakan 

kelas (PTK) yang meliputi proses penyusunan PTK yang menghasilkan draft proposal PTK. 

Tindakan lanjutan diberikan pemantauan atas pelaksanaan penelitian tindakan kelas untuk 

memberikan feedback kepada guru. Modul yang dipersiapkan dibagikan kepada guru sebagai 

panduan. Dalam prosesnya, guru mengemukakan draft proposal dan permasalahan yang dihadapi 

kemudian dibahas dalam diskusi saat pelatihan, sehingga dapat dikemukakan uraian 

permasalahan yang dihadapi dalam diskusi tersebut. 

Dalam pelaksanaan pelatihan, guru SMAN 33 lebih banyak memanfaatkan kesempatan untuk 

melakukan tanya jawab seputar penelitian tindakan kelas, permasalahan yang dihadapi pada saat 

di kelas masing-masing, menanyakan pendapat narasumber, dan bagaimana untuk dapat 

mengatasi permasalahan sesuai kompetensi masing-masing guru. Solusi untuk dapat 

meningkatkan kemampuan dalam menyusun proposal penelitian tindakan kelas, tahapan yang 

harus dibuat agar proposal menjadi rapi dan memiliki standar dalam SMAN 33.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bersama Kepala Sekolah SMAN 33                   Gambar 2. Guru SMAN 33 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan pelatihan penelitian tindakan kelas bagi guru SMAN 33 Kamal berjalan dengan baik, 

diikuti 29 guru yang semula ditargetkan oleh kepala sekolah sebanyak 80 orang guru. Meleset 

dari target dikarenakan sekolah sedang melaksanakan kegiatan peringatan Hari Kartini. Hasil 

penilaian peserta guru terhadap materi pelatihan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan PTK berada 

pada skor rata-rata 4,26 (dengan nilai maksimal 5). Penilaian peserta guru terhadap kepakaran 

instruktur atau narasumber berada pada skor rata-rata 4,52 (dengan nilai maksimal 5). Skor rata-

rata tersebut menunjukkan bahwa peserta guru puas dengan materi pelatihan, teknis pelaksanaan 

pelatihan PTK, dan kepakaran instruktur/narasumber pelatihan PTK. Hasil kuisioner dapat 

dilihat secara lengkap pada Tabel 1. di bawah ini. 
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Guru-guru diajarkan pengolahan data dengan menggunakan software SPSS, selain itu pula 

metodologi dalam penyusunan draft proposal penelitian tindakan kelas juga diberikan agar guru 

memahami proses metodologi dalam menulis dan menuangkan ide penelitian tindakan kelas. 

Secara keseluruhan kegiatan, para guru SMAN 33 merasakan manfaat yang pasti. Profesionalitas 

yang dituntut bagi seorang guru mengharuskan kompetensi seorang guru diperkuat, dipertajam, 

dan selalu diasah guna kepentingan bersama antara guru, siswa, dan institusi sekolah. 

Kendala yang kerap dihadapi oleh guru seperti keterbatasan waktu, beban kerja yang berlebih, 

kesulitan untuk menyelesaikan penelitian yang sudah pernah diusulkan karena tidak adanya 

mentor yang dapat membantu mengevaluasi jalannya penelitian. Kendala seperti itu 

dikhawatirkan dapat menyurutkan motivasi para peserta pelatihan yang sebenarnya sudah mulai 

meningkat. 

 

Tabel 1. Hasil Evaluasi Angket Peserta 

No. Pernyataan Nilai 

1. Topik Penyuluhan berguna. 4,52 

2. Topik Penyuluhan membuka wawasan saya. 4,38 

3. Saya dapat belajar banyak dari Penyuluhan ini. 4,24 

4. Topik Penyuluhan memotivasi saya untuk melakukan 

penelitian tindakan kelas. 

4,10 

5. Topik Penyuluhan sering diselenggarakan di SMA tempat 

saya mengajar. 

3,14 

6. Pembicara Penyuluhan menguasai materi dengan baik. 4,52 

7. Pembicara Penyuluhan menyediakan waktu diskusi. 4,38 

8. Materi artikel / handout yang dibagikan kepada seluruh 

peserta 

berguna. 

4,52 

9. Pembicara Penyuluhan menjawab pertanyaan dengan baik. 4,38 

10. Fasilitas konsumsi Penyuluhan memadai. 4,43 

 Total 4,26 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Adapun masukan dan saran yang disampaikan sebagai bahan perbaikan, antara lain waktu 

pelatihan dirasa terlalu singkat, para peserta berharap bisa mendapatkan bimbingan yang sifatnya 

lebih individual hingga menghasilkan satu karya penelitian PTK, waktu pelaksanaan sebaiknya 

dilaksanakan lebih awal semester saja, sehingga para guru dapat memanfaatkan waktunya 

dengan sangat baik dan tidak terbentur dengan jadwal ujian, materi pelatihan diharapkan dapat 

disederhanakan dan dipilih secara khusus yang memang umum digunakan di dalam penelitian 

PTK, dan diharapkan dapat menambah jumlah contoh-contoh penelitian PTK, sehingga para 

guru dapat terinspirasi untuk menemukan fenomena yang akan diteliti. 
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Secara keseluruhan kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh tim berjalan 

dengan baik dan lancar. Apresiasi datang dari kepala sekolah, yang siap pula menjadi 

penghubung sekiranya tim akan memberikan kembali kegiatan PTK ke sekolah negeri lainnya. 
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ABSTRAK 

Pemilihan bidang studi di Universitas seringkali menjadi pilihan yang tidak mudah bagi siswa atau remaja jenjang 

SMA. Sebagian dari siswa seringkali merasa kurang cocok dengan pilihannya. Lulus dari SLTA atau sederajat, 

siswa dihadapkan pada masalah pemilihan bidang studi yang akan ditekuni di Universitas atau masalah pemilihan 

bidang pekerjaan. Sebagian dari siswa seringkali merasa tidak begitu cocok dengan pilihannya. Belajar akan efektif 

apabila siswa mampu menemukan gaya belajar yang sesuai, namun ditemukan, kebanyakan siswa belum memahami 

gaya belajar mana yang paling sesuai dengan dirinya. Salah satu cara mengetahui gaya belajar yang sesuai adalah 

dengan melakukan test gaya belajar. Untuk itu kegiatan seminar untuk mengali potensi remaja, dan bagaimana 

mempersiapkan remaja menghadapi Ujian Nasional. Siswa atau remaja sebaiknya memahami gaya belajar yang 

tepat sehingga belajar menjadi lebih efektif. Metode pelaksanaan kegiatan adalah seminar dengan dua topik yang 

berbeda tetapi dalam satu seri parenting. Pada hari pertama peserta adalah 42 remaja kelas 9–12. Kegiatan hari 

pertama berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Peserta memberikan testimoni bahwa hasil tes cocok dengan minat 

masing-masing. Pada hari kedua peserta adalah 101 orang tua dan guru. Kegiatan hari kedua berjalan lancar namun 

banyak waktu terbuang karena kendala teknis. Berkaitan dengan materi, peserta menyatakan pada panitia dari pihak 

mitra, bahwa sebagian besar peserta kurang memahami materi yang disampaikan. Oleh sebab itu, pihak mitra 

menyatakan bahwa berikutnya tema yang diusulkan akan lebih bersifat praktis (mengikuti saran dari tim UNTAR). 

Kata kunci: pengembangan minat, gaya belajar 

 

1. PENDAHULUAN 

Papalia, Feldman, dan Martonelli (2015) mengatakan bahwa masa remaja adalah masa transisi di 

mana seseorang sudah bukan lagi anak-anak tetapi juga bukanlah orang dewasa. Masa remaja 

adalah masa yang membahagiakan sekaligus masa yang penuh gejolak. Remaja termasuk dalam 

generasi milenial. Mothersbaugh dan Best (2017) menyatakan bahwa generasi millenials 

merupakan merupakan generasi yang lahir pada tahun setelah 1994. Ciri dari generasi ini 

semakin tinggi tingkat pendidikan, keberagaman, dan penggunaan teknologi yang sangat tinggi. 

Individu yang memasuki masa remaja dan dewasa awal menghabiskan waktunya di institut, 

universitas, dan pusat pendidikan untuk memperoleh keahlian, pengalaman pendidikan, pelatihan 

(Santrock, 1999), dan membuat penilaian yang realistis terhadap kemampuan akademiknya serta 

perbuatan baik dan buruk yang dilakukannya (Boyd & Bee, 2006). Montgomery dan Cote yang 

dikutip oleh Papalia et al. (2015) menyebutkan pertumbuhan kognitif di perguruan tinggi dapat 

menjadi masa penemuan intelektual dan pertumbuhan kepribadian terutama kemampuan verbal 

dan kuantitatif, berpikir kritis, dan penalaran moral.  

Pencapaian prestasi dan tantangan akademik menjadi satu hal yang penting bagi remaja 

(Santrock, 2016). Mereka menilai kesuksesannya saat ini merupakan prediksi kesuksesannya di 

masa depan ketika beranjak dewasa (Santrock, 2016). Banyak penelitian menemukan bahwa ada 

hubungan antara minat dan prestasi belajar. Oleh karena itu jika remaja memahami apa yang 

menjadi minatnya, maka ia akan menjadi lebih bersemangat dan fokus mempelajari satu bidang. 

Akibatnya prestasi belajar pada bidang tersebut juga akan baik.        
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Ketika siswa lulus dari SLTA atau sederajat, mereka dihadapkan pada masalah pemilihan bidang 

studi yang akan ditekuni di Universitas atau masalah pemilihan bidang pekerjaan. Sebagian dari 

siswa seringkali merasa tidak begitu cocok dengan pilihan mereka.  

Kekeliruan dalam memilih bidang studi atau dalam memilih bidang pekerjaan seringkali dapat 

menimbulkan masalah serius bagi siswa maupun bagi orang tua, bagi pihak penyelenggara 

pendidikan tinggi atau pada pemberi kerja. Seringkali mahasiswa harus pindah jurusan atau 

bidang studi karena merasa tidak cocok dengan jurusan yang sedang ditekuni atau berkali-kali 

pindah kerja atau bahkan tidak mencapai karier yang optimal di kemudian hari.   

Kekeliruan dalam memilih bidang studi atau bidang pekerjaan dapat terjadi karena kurang 

informasi mengenai minat – bakat yang dimiliki oleh para siswa. Bakat mencerminkan 

kemampuan untuk belajar (Moules & Ramsay, 2007) atau karakteristik pribadi yang 

mengarahkan seseorang untuk meraih kesuksesan.  

Bakat berbeda intensitasnya pada setiap orang, bakat dibawa sejak lahir dan relatif tidak berubah 

dalam situasi normal (Salkind & Rasmussen, 2008). Berbeda dengan bakat, minat mencerminkan 

interaksi antara keinginan, harapan, pengalaman, atau kebutuhan sehingga menggerakan 

seseorang untuk menyukai hal terntu.     

Keselarasan antara bidang yang diminati dengan bakat yang kuat di bidang yang diminati akan 

menimbulkan perasaan positif yang membuat seseorang mau melibatkan dirinya secara penuh 

untuk menekuni bidang tersebut. Sebaliknya, jika seseorang menekuni bidang yang sebenarnya 

kurang diminati, berbagai problematika psikologis dapat muncul. Hal tersebut dapat 

mengakibatkan munculnya masalah. 

Mempertimbangkan kondisi tersebut di atas, dipandang penting untuk memberikan informasi 

terkait minat – bakat siswa. Hal ini dapat dilakukan melalui test untuk menggali arah minat siswa 

yang nantinya disesuaikan dengan kemampuan (bakat) setiap siswa. Hasil test diharapkan dapat 

memberikan masukan bagi siswa dan orang tua un tuk menentukan jurusan bidang studi atau 

bidang pekerjaan yang lebih sesuai sehingga dapat memacu siswa untuk lebih tekun dan sukses. 

Sebelum siswa siswi SMA melanjutkan ke tahapan yang lebih tinggi, siswa siswi terlebih dahulu 

akan dihadapkan pada Ujian Nasional (UN). Belajar mempersiapkan diri dengan sungguh-

sungguh adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan siswa-

siswi dalam menempuh UN. Belajar akan efektif apabila siswa-siswi mampu menemukan gaya 

belajar yang sesuai. Namun sayangnya, tidak semua siswa-siswi emahami gaya belajar mana 

yang paling sesuai dengan dirinya. Salah satu cara mengetahui gaya belajar yang sesuai adalah 

dengan melakukan test gaya belajar.  

Peran keluarga khususnya orang tua dalam perkembangan anak sangatlah penting. Pusat 

pendidikan yang pertama dan utama adalah lingkungan keluarga. Pendidikan dalam keluarga 

berperan strategis dalam menyiapkan anak-anak agar kelak siap hidup bermasyarakat. 

Mempersiapkan anak untuk kelak mampu hidup bermasyarakat tentunya bukan hal yang mudah 

dan singkat. Proses tersebut tentunya memakan waktu yang lama dan usaha keras.  

Sebagai orang tua, tentunya dituntut untuk mampu memberikan bekal kepada anak supaya kelak 

anak-anak siap terjun di masyarakat. Orang tua tidak hanya dituntut untuk mencukup kebutuhan 

materi anak saja, melainkan juga harus mampu memberikan keteladanan, memperhatikan aspek 

pendidikan, kesehatan, membantu perkembangan kepribadian, perkembangan moral, dan masih 

banyak lagi tugas yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Namun, tidak semua orang tua 

mampu memberikan perhatian pada segenap aspek tumbuh kembang anak. Hal ini dapat 

disebabkan karena kesibukan, kurang memahami, atau bahkan tidak perduli. 
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2. METODE PELAKSANAAN PKM 

Metode pelaksanaan kegiatan adalah seminar untuk khalayak sasaran di atas, dengan dua topik 

yang berbeda tetapi dalam satu seri parenting. Kegiatan ini dibuat sesuai dengan kebutuhan 

khalayak sasaran.  

Adapun judul materi yang dibawakan dalam seminar tersebut adalah: 

▪ Cara Mengembangkan Potensi Anak Sesuai dengan Minat 

▪ Tes Gaya Belajar  

 

Gaya belajar merupakan kecenderungan untuk mengadaptasi suatu strategi belajar tertentu 

dengan mencari dan mencoba secara aktif, sehingga pada akhirnya individu mendapatkan satu 

pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar (Entwistle, Gibbs, Mogran, & Taylor; 

Wright, dalam Mangunsong, 2009).  

Rita Dunn (dalam Mangunsong, 2009), pelopor dalam gaya belajar, telah menemukan banyak 

variabel yang mempengaruhi cara belajar seseorang, antara lain mencangkup faktor-faktor fisik, 

emosional, sosiologis, dan lingkungan. Sebagian orang belajar dengan cahaya terang bahkan ada 

yang harus memakai lampu belajar khusus. Ada yang senang belajar sendiri, ada yang 

membutuhkan nara sumber, dan ada yang merasa lebih efektif belajar dalam kelompok. Sebagian 

mahasiswa memerlukan musik sebagai latar belakang, yang lain justru tidak dapat berkonsentrasi 

belajar apabila tidak dalam ruangan yang sepi. Ada yang suka menggelar bukunya untuk melihat 

berbagai sumber sekaligus, ada yang sebelum belajar merapikan dulu tempat belajarnya supaya 

rapih dan teratur. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Solusi yang ditawarkan  

Solusi yang ditawarkan adalah memberikan seminar berseri pada remaja dan orang tua tentang  

Pola Asuh yang tepat sesuai dengan minat anak dan sekaligus memberikan test Gaya Belajar 

sehingga remaja dapat mengidentiikasi gaya belajar. 

 

Khalayak Sasaran 

Khalayak sasaran kegiatan ini adalah 100 peserta yang terdiri dari: 

- Orangtua 

- Remaja  

- Guru  

- Pihak lain yang berminat dengan tema tersebut 

 

Target Luaran 

▪ Menambah pengetahuan khalayak sasaran tentang cara efektif dalam 

mengembangkan kemampuan/potensi anak sesuai dengan minatnya masing-masing. 

▪ Menambah pengetahuan khalayak sasaran tentang gaya belajar. 

 

Pelaksanaan PKM selalu memerlukan persiapan, terutama berkaitan dengan kesiapan pihak 

penerima, dengan harapan kegiatan akan berjalan dengan lancar. Untuk itu beberapa kali 

dilakukan pembicaraan melalui telepon, email, dan whatsapp dengan pihak mitra. Sementara itu, 

tim internal melakukan koordinasi, maka disepakati kegiatan seminar dengan tema tersebut di 

atas dan menyusun rincian pelaksanaan sebagai berikut: 
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Kegiatan yang dilakukan ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. 

Kesesuaian antara pelaksanaan dengan rencana kegiatan terjadi dengan sinkron, karena pihak 

khalayak sasaran bertindak dengan kooperatif. Hal ini terjadi karena kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat yang dilakukan kali ini bukan untuk yang pertama kalinya. Dengan demikian 

hubungan baik antara pihak dosen Untar dengan pihak khalayak sasaran. 

 

Tabel 1 

Profil Pembicara 

 

No Nama Status Tugas dan Kewajiban 

1 Ninawati Ketua 

Komunikasi dengan mitra, identifikasi 

permasalahan dan kebutuhan mitra, 

penyusunan dan pemberian materi, 

analisis, pembuatan laporan. 

Narasumber: Identifikasi dan Test Gaya 

Belajar 

2 Linda Wati Anggota Penyusunan materi, ceramah, dan 

pembuatan laporan. 

   Narasumber: Cara Mengembangkan 

Potensi Anak Sesuai dengan Minatnya 

 

Pelaksanaan Kegiatan Seminar 

Mengunjungi kota Kediri dari Jakarta dapat dijangkau secara langsung jika menggunakan sarana 

Kereta api selama kira-kira 16 jam perjalanan. Untuk itu perjalanan dilakukan denan pesawat 

dan mobil. Pada hari pertama yaitu tanggal 18 September 2018 ditempuh perjalanan dengan 

pesawat udara dari Jakarta ke Surabaya. Rombongan menginap satu malam di Surabaya. 

Keesokan harinya tanggal 19 September 2019 dilanjutkan perjalanan dengan mobil menempuh 

perjalanan dari Surabaya ke Kediri. 

Setibanya di Kediri, kami mempersiapkan diri untuk kegiatan seminar. Kegiatan seminar dimulai 

pada pukul 17.00 WIB, Namun tim sudah bersiap beberapa jam sebelumnya untuk koordinasi 

dengan tim IT Gereja, berkoordinasi dengan Sie Acara, dan penandatanganan sertifikat.   

Kegiatan dimulai tepat waktu. Jadwal acara secara garis besar terlampir. Kegiatan hari I adalah 

kegiatan seminar khusus Remaja (SMP dan SMA). Seminar dihadiri 42 peserta dari target awal 

50 orang. Pada kegiatan hari I ini peserta mendapat tes Minat Holland dan tes Gaya Belajar. 

Test Minat dilaksanakan dan di scoring hasilnya oleh Linda Wati dan Meiske Yunithree 

Suparman. Scoring dilakukan langsung setelah pelaksanaan test di ruang terpisah. Selama proses 

scoring, tim (Ninawati & Meike Kurniawati) melanjutkan kegiatan dengan seminar. Dengan 

demikian, kegiatan tetap berlangsung tanpa jeda. 

 



Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 (Senapenmas) 2019 

Mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi Melalui Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian 

Jakarta, 30 Agustus 2019 

384 

 

Rincian kegiatan  

Kegiatan Keterangan 

• Test Minat – Holland  

• Koreksi hasil tets  
Linda Wati & Meiske Yunithree Suparman 

• Test Gaya Belajar  

• Gaya Belajar  

• Tips Sukses UN  

Ninawati. Test Gaya Belajar dilaksanakan pararel 

dengan kegiatan koreksi hasil test Holland. 

Scoring dilakukan oleh masing-masing peserta 

• Multiple Intelligence Meike Kurniawati 

• Penjelasan Test Minat Linda Wati 

 

Setelah rangkaian kegiatan selesai, dibuka sesi tanya jawab. 5 orang peserta bertanya berkaitan 

dengan materi minat. Seperti: Apakah minat seni harus kuliah di fakultas seni? Bagaimana 

mengatasi minat yang berubah-ubah? Bagaimana apabila minat menjadi Guru sekaligus 

berbisnis?  Dan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan minat.  

 

Kegiatan pada hari kedua Kamis, 20 September 2018 ditujukan untuk orang tua dan guru. 

Jumlah peserta adalah 101 peserta. Total target peserta untuk hari ke 2 adalah 100 orang. 

 

Rincian kegiatan  

Kegiatan Keterangan 

• Identifikasi Anak Kebutuhan Khusus 

(ABK) 
Pamela Hendra 

• Mengasuh Kids Zaman Now Meiske Y.S 

• Mengenal Minat Anak  Linda Wati 

 

Seminar pada hari kedua berakhir pukul 21.00 WIB dikarenakan waktu penyampaian materi 

yang panjang dan beberapa pertanyaan dari orang tua terkait dengan ABK, dan lain-lain. 

Pertanyaan dari peserta tidak hanya berkaitan dengan materi hari kedua, tetapi salah satu peserta 

yang juga merangkap sebagai panitia juga bertanya mengenai materi Multiple Inteligence (materi 

hari 1).  

Jumat, 21 September 2018, rombongan melakukan perjalanan dari Kediri ke Surabaya.. Setelah 

istirahat makan siang di Surabaya, maka rombongan kembali ke Jakarta dengan emnggunakan 

pesawat udara. 

 

4. KESIMPULAN 

Kegiatan seminar dua hari berjalan dengan lancar.  

Pada hari pertama peserta adalah 42 remaja kelas 9–12. Kegiatan hari pertama berjalan dengan 

lancar dan tepat waktu. Peserta memberikan testimoni bahwa hasil tes cocok dengan minat 

masing-masing. 

Pada hari kedua peserta adalah 101 orang tua dan guru. Kegiatan hari kedua berjalan lancar 

namun banyak waktu terbuang karena kendala teknis. Berkaitan dengan materi, peserta 

menyatakan pada panitia dari pihak mitra, bahwa sebagian besar peserta kurang memahami 
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materi yang disampaikan. Oleh sebab itu, pihak mitra menyatakan bahwa berikutnya tema yang 

diusulkan akan lebih bersifat praktis (mengikuti saran dari tim UNTAR).  

Khalayak sasaran merasa terpuaskan dengan diselenggarakannya seminar ini, baik dari sisi orang 

tua maupun siswa yang mengikuti tes. Orang tua mengetahui minat dan gaya belajar dari 

anaknya masing-masing, sehingga orang tua tidak merasa curiga anaknya tidak belajar karena 

menyetel musik sambil belajar. Anak-anak yang menjalani tes juga merasa semakin jelas gaya 

belajarnya dan minatnya mereka nantinya. 
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ABSTRAK 

Selama ini masyarakat memandang bahwa pedesaan identik dengan masyarakat pertanian dengan tingkat pendidikan 

dan kesejahteraan yang relatif rendah. Generasi muda saat ini lebih menyukai bekerja di kota daripada di desa. 

Padahal di pedesaan tersedia berbagai sumber daya dan potensi pedesaan yang bisa dikembangkan. Kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memahami dan meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya 

koprerasi dan jiwa kewirausahaan agar dapat meningkatkan daya saing diera globalisasi. Kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha dan koperasi bagi anggota 

Koperasi Agro Purna Mitra Mandiri di desa CihanjuangKabupaten Bandung Barat. Kegiatan ini dilakukan dengan 

menggunakan metode pelatihan. Metode pelatihan ini meliputi, wawancara, ceramah, sosialisasi dan dokumentasi. 

Koperasi  Agro Purna Mitra Mandiri  adalah suatu koperasi peternak sapi perah, bunga hias dan agro industry 

lainnya yang anggotanya terdiri dari para peternak, dan petani. Dalam melakukan kegiatannya memiliki banyak 

kendala yaitu diantaranya dalam melakukan koordinasi dengan para anggota terutama dalam pemeliharan sapi dan 

penolahan susu serta kurang terinci pencatatan data transaksi, sistem persediaan barang yang kurang terkontrol, 

maka berdasarkan masalah yang diuraikan koperasi Agro Purna Mitra Mandiri, membutuhkan pemahaman dan 

pelatihan para pengelola dan sumber daya manusia yang kompeten dan terampil di bidangnya. Oleh karenanya, 

sumber daya manusia yang ada didalamnya perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan tentang perkoperasian 

yang memadai. Hasil kegiatan adalah peningkatan kemampuan berwirausaha serta meningkatkan pelayanan usaha 

koperasi secara berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan pola hubungan yang bersinergi antara pihak-pihak yang 

berkepentingan maupun pihak perguruan tinggi dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. 

Kata kunci: Manajemen Koperasi, Kewirausahaan, Pelatihan. 

 

1. PENDAHULUAN 

Masyarakat pedesaan biasanya identik dengan masyarakat pertanian dengan tingkat pendidikan 

dan kesejahteraan yang relatif rendah. Generasi muda saat ini lebih menyukai bekerja di kota 

daripada di desa. Padahal di pedesaan tersedia berbagai sumber daya dan potensi pedesaan yang 

bisa dikembangkan. Berbeda dengan perkotaan yang identik dengan kemacetan, polusi, anak 

jalanan dan masalah sosial yang lain yaitu pengangguran.  

Banyaknya koperasi yang bermasalah menyebabkan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

koperasi menjadi rendah, dengan demikian Universitas Tarumanagara melalui pengabdian 

masyarakat ikut serta memperbaiki keberadaan Koperasi memlalui  pelatihan-pelatihan, dengan 

harapan jika koperasi bisa dikelola dengan baik maka kepercayaan masyarakat bisa meningkat," 

demikian juga  kepercayaan lembaga keuangan maupun pemerintah akan meningkat, sehingga 

tujuan koperasi sesuai dengan pasal 3 Undang-Undag perkopersian, yaitu meningkatkan 

kesejahtran anggota dan masyarakat dapat tercapai. 

Koperasi Agro Purna Mitra Mandiri, bergerak dalam bidang peternakan  merupakan sebuah 

koperasi yang beranggotakan para peternak sapi perah, dan agro industri lainya yang berada di 

desa Cihanjuang Rahayu Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Koperasi ini pada 

awalnya  merupakan koperasi berprestasi, tapi karena persaingan yang semakin ketat dan potensi 

mailto:gedea@fe.untar.ac.id
mailto:gedea@fe.untar.ac.id
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Sumber Daya Manusia yang belum baik maka pada waktu-waktu berikutnya cenderung 

mengalami kemunduran dalam perjalanannya.  

Berawal dari analisis kondisi di atas, kami memiliki program kegiatan pelatihan kewirausahaan 

dan berkoperasi bagi masyarakat pedesaan di desa Cihanjuang Rahayu Kecamatan Parongpong 

Kabupaten Bandung Barat. Arti penting dari kegiatan ini adalah menanamkan kepada 

masyarakat pedesaan bahwa mereka memiliki potensi dan sumber daya yang bisa 

dikembangkan. Penanaman jiwa dan sikap kewirausahaan penting karena akan menumbuhkan 

masyarakat pedesaan yang mandiri dan produktif. Dengan pelatihan kewirausahan, masyarakat 

yang belum punya pekerjaan terdorong untuk menciptakan pekerjaan. Adapun bagi masyarakat 

yang sudah memiliki pekerjaan, hasil usaha menjadi berlipat ganda. Disamping itu, pedesaan 

yang identik dengan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan memerlukan kehadiran sebuah 

lembaga koperasi. Koperasi ini diharapkan dapat menjadi wadah kaum masyarakat pedesaan 

untuk saling bahu membahu dalam sebuah lembaga koperasi guna pengembangan kesejahteraan 

bersama. 

 

2. METODE PELAKSANAAN 

Metodelogi Pengabdian Kepada Masyarakat ini akan dilakukan dengan beberapa tahapan antara 

lain adalah : 

 

1. Tahap awal, 

Pada tahap ini Tim, melakukan survey dengan melakukan wawancara langsung kepada 

pengurus, sebelumnya tim DPPM Untar sudah pernah melakukan kunjungan dan pelatihan pada 

desa yang sama, hal ini penting dilakukan untuk mengetahui gambaan demografi dan untuk 

melakjukan pemetaan atau identifikasi permasalahan yang ada yang berhubungan dengan 

perkembangan koperasi Agro Purna Mitra Mandiri yang berada di desa Cihanjuang kecamatan 

Parongpong, Kabupaten Bandung Barat 

Selanjjutnya Tim melakukan pembuatan Modul tentang manajemen pengelolaan dan tatacara 

pencatatan transaksi, untuk dijadikan pedoman dalam pelaksaan pelatihan yang akan dilakukan. 

 

2. Tahap Pelaksanaan. 

Pada dasarnya pelaksanaan pengelolaan koperasi akan mengacu pada prinsip-prinsip dasar 

manajemen yaitu cara membuat perencanann jangka pendek dan jangka menengah (jangka 

waktu disesuaikan dengan jenis kegitaan), juga cara-cara pengawasan yang baik supaya 

menghindari penyimpangan yang terlalu besar. 

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi: 

1. Ceramah 

Berisi kegiatan ceramah tentang kewirausahaan dan pengetahuan berkoperasi. 

 

2. Diskusi 

Berisi kegiatan diskusi tentang topik-topik yang dapat diangkat dalam pelatihan 

kewirausahaan dan koperasi. 

 

3. Tanya jawab 
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Berisi kegiatan tanya jawab tentang permasalahan atau kendala dalam pelatihan 

kewirausahaan dan berkoperasi 

 

4. Penugasan. 

Berisi kegiatan pemberian tugas kepada peserta pelatihan untuk rincian pengembangan 

usaha dan praktik berkoperasi. 

 

Adapun materi yang disampaikan meliputi:  

a. Memberikan pengertian dan pemahaman bahwa Koperasi adalah Badan usaha yang 

beranggotakan beberapa orang atau Badan Hukum koperasi dengan melandaskan 

kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 

rakyat berdasarkan azas kekeluargaan, yang ditekankan adalah kerjasasama, gotong 

royong dan saling membantu merupakan hal yang sangat penting dalam koperasi. 

b. Memberikan pemahaman dan pengertian tentang personel organisasi koperasi materi 

yang akan diberikan antara lain adalah  (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) 

efektivitas dan efesiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang 

berlaku. mendorong tercapai efektivitaas dan efesiensi. (d) Sasaran Pengendalian Intern 

yang meliputi: 1) Mendukung operasi perusahaan yang efektif dan efesien 2) Laporan 

keuangan yang handal 3) Perlindungan asset 4) Mengecek keakuratan dan kehandalan 

data akuntansi 5) Kesediaan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku 6) 

Membantu menentukan kebijakan manajerial.   

c. Memberikan pemahaman tentang pentingnya Pemantauan (Monitoring) Pemantauan 

terhadap sistem pengendalian intern akan menemukan kekurangan serta meningkatkan 

efektivitas pengendalian. Pengendalian intern dapat di monitor dengan baik dengan cara 

penilaian khusus atau sejalan dengan usaha manajemen.  

d. Memberi pemahaman tentang kewirausahaan, dengan tumbuhnya jiwa kewirausahaan 

maka roda koperasi akan berputar 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Program   Pelatihan Perkoperasian dan Kewirausahaan   sebagai   salah   satu   bentuk pengabdian 

yang ditujukan untuk anggota Koperasi Agro Purna Mitra Mandiri  Desa Cihanjuang, 

Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, 

pemahaman, kesadaran dan keterampilan anggota mitra Koperasi terutama yang berkaitan 

dengan menumbuhkan jiwa kewirausahaan, pengetahuan dibidang Koperasi dan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah. Hal tersebut menjadi penting dalam kerangka mempercepat transformasi 

sikap, perilaku dan keterampilan yang mendukung upaya peningkatan  produktivitas  Koperasi  

dan  pengembangan usahanya. 

Pencapaian hasil pelaksanaan  pelatihan kewirausahaan dan perkoperasian tercermin dari 

peningkatan produktivitas Koperasi, peningkatan partisipasi dan pemahaman anggota dalam 

mengikuti seluruh rangkaian  kegiatan   penyuluhan. Pengamatan yang sampai akhir kegiatan 

menemukan indikasi kesadaran dari anggota untuk memajukan koperasi yang pada hakekatnya 

akan mensejahterakan anggota. 

 

1).  Evaluasi Proses Kegiatan PPM 

a. Evaluasi kepuasan peserta PPM 
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Salah satu indikator keberhasilan kegiatan pelatihan adalah respon positif dari peserta 

kegiatan. Jika respon yang ditunjukkan peserta pada kategori positif atau puas maka 

dapat diartikan bahwa kegiatan tersebut punya kesan yang baik bagi peserta. Dari 

kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan tampak peserta begitu 

antusias mengikuti kegiatan. Hal tersebut juga tercermin dari angket yang diberikan 

kepada peserta kegiatan pelatihan. Dari angket tersebut diperoleh hasil utuk kategori 

sangat puas 27 orang, puas 14 orang dan kurang puas 9 orang. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa peserta pelatihan memberikan reaksi yang positif terhadap 

kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan. 

 

Gambar:1 

Kepuasan Peserta Pelatihan 

 

 

b. Evaluasi Kesesuaian Kegiatan Pengabdian dengan Kebutuhan Masyarakat 

Indikator keberhasilan kegiatan pelatihan selain adanya tingkat kepuasan yang tinggi 

juga dapat dilihat dari evaluasi kesesuaian kegiatan ini dengan kebutuhan masyarakat 

sasaran. Harapan dari Tim DPPM untar adalah materi pelatihan yang diberikan dapat 

memberikan alternative solusi masalah yang ada, seperti motivasi bekerja anggota 

yang rendah serta belum adanya rintisan kelembagaan koperasi pedesaan. Berikut ini 

hasil dari angket kepada peserta kegiatan pelatihan yang mengeksplorasi apakah 

pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dari angket 

tersebutdiperoleh hasil utuk kategori sangat sesuai 29 orang, sesuai 9 orang dan 

kurang sesuai 9 orang dan 3 orang tidak sesuai.  

 



Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 (Senapenmas) 2019 

Mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi Melalui Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian 

Jakarta, 30 Agustus 2019 

390 

 

Gambar:2 

Kesesuaian Dengan Kebutuhan 

 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa peserta pelatihan menyatakan bahwa materi 

kegiatan pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta kegiatan. Peserta 

kegiatan menjadi lebih termotivasi dalam usaha peningkatan kesejahteraan keluarga 

serta semakin memiliki motivasi untuk merealisasikan usaha bersama koperasi 

masyarakat pedesaan. 

 

c. Evaluasi Kerjasama Pengabdi dengan Masyarakat 

Kerjasama Tim DPPM dengan mitra atau peserta kegiatan juga tidak luput dari 

penilaian. Kesan yang ditangkap oleh mitra dapat dilihat dari hasil angket yang 

dibagikan kepada peserta pelatihan. Dari angket tersebutdiperoleh hasil utuk kategori 

sangat sesuai 32 orang, sesuai 7 orang dan kurang sesuai 11 orang dan tidak ada yang 

tidak sesuai.  

 

Gambar:3 

Kerjasama Dengan Masyarakat 
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Hasil tersebut menunjukkan bahwa peserta pelatihan memberikan penilaian bahwa 

kerjasama Tim DPPM Untar dengan peserta kegiatan sebagian besar pada kategori 

baik dan sangat baik. 

 

2). Evaluasi Produk 

a. Pengetahuan Tata Cara Pendirian Koperasi 

Pengetahuan tentang seluk-beluk koperasi sebelum pelatihan dilaksanakan adalah 

sangat minim. Selama ini mereka belum punya pengalaman termasuk memiliki 

pengetahuan yang cukup tentang kegiatan koperasi. Dalam pelatihan disampaikan arti 

penting koperasi, tujuan koperasi, serta kelebihan koperasi dibandingkan usaha 

lainnya. Di samping itu, disampaikan materi bahwa tata cara berwirausaha itu bukan 

persoalan yang sulit. Tetapi dibutuhkan keseriusan dari setiap komponen untuk 

bersama merintis usaha dan mengembangkan koperasi. Dari angket tersebut diperoleh 

hasil utuk kategori sangat baik 35 orang, baik 8 orang, cukup 5 orang dan 2 orang 

kurang.  

 

 

 

 

Gambar:4 

Pengetahuan Tata Cara Pendirian Koperasi 

 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemahaman tatacara pendirian koperasi yang 

dimiliki peserta kegiatan sebagian besar pada kategori baik dan sangat baik. Bahkan 

mereka semangat untuk melanjutkan program dengan membuat rintisan unit-unit 

usaha koperasi. 
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b.  Evaluasi Kebermaknaan Nilai-Nilai Koperasi 

Dari kegiatan pelatihan ini peserta dimintai refleksi dari kegiatan. Peserta diminta 

memberikan catatan, nilai-nilai apa yang perlu dikembangkan dalam kehidupan 

bersosial kemasyarakatan terutama dari materi tentang koperasi. Dari angket tersebut 

diperoleh hasil utuk kategori sangat sesuai 25 orang, kekeluargaan 10 orang 

kebersamaan, kepedulian sosial 7 orang dan 5 orang tanggungjawab sosial.  

 

Gambar:5 

Eksplorasi Nilai-Nilai Berkoperasi 

 

 

Dari diatas menunjukkan bahwa terdapat nilai-nilai yang patut dikembangkan, yaitu 

kekeluargaan, kebersamaan, kepedulian social dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut dapat 

ditumbuhkembangkan melalui kegiatan berkoperasi. 

 

4. KESIMPULAN 

Kegiatan pengabdian masyarakat telah terlaksana sesuai dengan rencana dan telah mencapai 

tujuan, yaitu penumbuhan semangat kewirausahaan masyarakat pedesaan yang menjadi peserta 

kegiatan pelatihan. Peserta kegiatan telah memilki semangat kewirausahaan sebagian besar pada 

kategori baik. Peserta setelah mengikuti kegiatan pelatihan memiliki semangat wirausaha dalam 

bekerja dan meningkatkan hasil usaha. 

Pemahaman tatacara pendirian koperasi yang dimiliki peserta kegiatan sebagian besar pada 

kategori baik dan sangat baik. Bahkan mereka semangat untuk melanjutkan program 

kewirausahaan melalui wadah koperasi. 

Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Manajemen Operasi  Pembukuan, Desa Cihanjuang, Kecamatan 

Parongpong, Kabupaten Bandung Barat telah memberikan manfaat  positif terutama dalam 

kerangka pengelolaan sistem manajemen usaha. Hal tersebut dilihat dari meningkatnya 

kemampuan pengurus dalam membuat laporan keuangan, kemampuan menawarkan produk, dan 

kemampuan dalam Sistem Informasi Koperasi. 
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ABSTRAK 

Dalam psikologi agama dan psikologi positif kesejahteraan spiritual (spiritual well-being) memegang peranan 

penting dalam kehidupan manusia. Spiritualitas adalah jawaban manusia atas panggilan rahmat Tuhan agar memiliki 

relasi dengan diriNya sendiri, dan relasi dengan kekuatan tertinggi ini memungkinkan seseorang berkarya di dunia. 

Spiritualitas menjadi kekuatan penting yang bisa menggerakkan seseorang melakukan sesuatu. Sementara 

kesejahteraan spiritual secara khusus menyangkut keadaan atau situasi terpenuhinya kesejahteraan secara spiritual 

yang terwujud dalam relasi yang baik dengan diri sendiri, sesama, lingkungan dan Tuhan. PKM ini ditujukan kepada 

16 orang lansia yang ada di lingkungan Gereja HKBP Cengkareng Jakarta Barat yang mengalami berbagai 

persoalan pribadi menyangkut keluarga, masyarakat dan bagaimana menyikapinya dilihat dari perspektif iman dan 

spiritualitas kristiani. Mereka kerap mengalami kegersangan dalam iman, sehingga setiap kali muncul persoalan atau 

masalah mereka cepat menyerah, patah semangat dan depresi. Maka dalam program PKM permasalahan ini hendak 

diatasi dengan mengadakan pelatihan peningkatan spiritual well-being bagi para lansia di lingkungan HKBP 

Cengkareng Jakarta Barat. Dengan pelatihan ini para lansia diberi pemahaman yang komprehensif mengenai apa itu 

kesejahteraan spiritual, unsur-unsus apa saja yang masuk dalam kesejahteraan spiritual, bagaimana membangun 

hubungan yang baik dan efektif dengan diri sendiri, sesama, lingkungan dan Tuhan? Selain itu juga para lansia 

dimotivasi untuk mengelola kehidupan penuh makna dengan relasi yang harmonis dengan diri sendiri, sesama, 

lingkungan dan Tuhan. Dengan demikian mereka mampu mengatasi persoalan yang muncul dari diri sendiri, 

sesama, lingkungan dan Tuhan. 

Kata kunci: spiritual well-being, pelatihan, lansia  

 

1. PENDAHULUAN 

Untuk bisa mencapai suatu kesejahteraan spiritual perlu membenahi relasi kita dengan diri 

sendiri, sesama, lingkungan dan Tuhan. Apa itu kesejahteraan spiritual? Spiritualitas berasal dari 

kata “spirit” artinya roh. Jadi spiritualitas berhubungan dengan roh yang menjadi penyemangat 

dan pegangan seseorang dalam melaksanakan sesuatu. Menurut Stephen Bevans (2013) 

spiritualitas dipandang sebagai semacam kerangka (framework/set) dari nilai, simbol, doktrin, 

sikap dan praksis, dengannya seseorang atau kelompok mencoba hidup di dalam situasi tertentu, 

untuk bertumbuh dalam kasih Tuhan. Sementara kesejahteraan spiritual (spiritual well-being) 

adalah segala seasuatu tenang kehidupan batin seseorang dan hubungannya dengan dunia yang 

lebih luas. Ini mencakup hubungan dengan Tuhan dan lingkungan, termasuk di dalamnya adalah 

kebahagiaan hidup dan kepuasan (Haugan et al., 2013). Spiritual Well-Being tidak hanya 

mencerminkan keyakinan agama, walaupun keyakinan beragama merupakan hal yang utama. 

Beberapa manfaat spiritual well-being meliputi merasa puas dengan kehidupan, menjada 

keseimbangan dan kontrol hidup, membangun hubungan yang positif, memiliki tujuan dan 

makna dalam kehidupan, memiliki kemampuan yang bersumber pada diri sendiri dengan 

kekuatan yang lebih besar dari dirinya, menerima dan tumbuh dari tantangan dan perubahan 

dalam hidup (Kim & Park, 2013 dalam Priastana et al., 2016).  



Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 (Senapenmas) 2019 

Mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi Melalui Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian 

Jakarta, 30 Agustus 2019 

395 

 

Menurut Ellison (1983) spiritual well-being adalah suatu situasi yang muncul dari kondisi 

kesehatan yang baik, suatu indikasi kualitas hidup dalam dimensi spiritualnya. Sementara Fisher 

(2010) yang mengacu pada The national Interfaith Coalition on Aging (NICA) Washington 

mendefenisikan spiritual well-being sebagai afirmasi hidup delam berelasi dengan diri sendiri, 

sesama, lingkungan dan Tuhan. Keempat domain ini kemudian dijelaskan Fisher lebih terperinci. 

Pertama, domain personal menyangkut hubungan dengan diri sendiri mengenai makna hidup, 

tujuan dan nilai hidup. Kesadaran ini merupakan kekuatan penting dalam mencari identitas diri. 

Kedua domain komunal yang ditunjukkan dengan kualitas relasi interpersonal antara diri sendiri 

dengan orang lain, berkaitan dengan moralitas, budaya dan agama. Bentuk pengungkapannya 

adalah cinta, pengampunan, kepercayaan, harapan, iman dan kemanusiaan. Ketiga, domain 

lingkungan menyangkut pemeliharaan fisik dan biologis, rasa memiliki dan kaum atas 

lingkungan sekitar. Keempat, domain transendental yang mencakup hubungan diri sendiri 

dengan realitas transendental seperti kekuatan kosmis dan Tuhan (Fisher, 2011). 

Sementara lanjut usia adalah tahap paling akhir dari siklus hidup manusia. Menurut Setyonegoro 

(dalam Efendi, 2009) lanjut usia (getriatric age) dibagi menjadi tiga batasan umur yaitu young 

old (70-75), old (usia 75-80), dan very old (usia > 80 tahun). Menurut WHO pada 2013 proporsi  

populasi penduduk berusia lebih dari 60 tahun adalah 11,7% dari total populasi dunia dan akan 

terus meningkat sejalan dengan peningkatan usia harapan hidup. 

Dari sudut pandang psikologi perkembangan lansia mengalami kemunduran dalam berbagai 

kemampuan yang pernah mereka miliki dan mengalami beberapa perubahan seperti rambut 

beruban, kulit keriput, kurangnya daya penglihatan dan ingatan serta beberapa masalah 

kesehatan lainnya (Wong, 2008). Kesejahteraan spiritual para lansia memiliki kaitan yang erat 

dengan faktor-faktor lain dari kehidupan manusia. Berkat kesejahteraan spiritual misalnya para 

lansia mampu mengatasi berbagai persoalan dalam hidupnya. Baik persoalan relasi dengan 

dirinya sendiri dan sesama, maupun relasi dengan lingkungan dan Tuhan yang disembahnya. 

Naftali et. al. (2017) membuat penelitian mengenai hubungan kesehatan spiritual dan kesiapan 

lansia dalam menghadapi kematian. Masalah spiritual diakui memiliki aspek yang di dalamnya 

tercakup aspek-aspek yang lain, seperti fisik, psikologi, dan sosial. Spiritualitas merupakan 

hubungan yang memiliki dua dimensi, yaitu antar dirinya, orang lain dan lingkungannya, serta 

dirinya dengan Tuhan. Spiritualitas memiliki dimensi yang berupaya menjaga keharmonisan dan 

keselaran dengan dunia luar, menghadapi stress emosional, penyakit fisik dan kematian (Hamid, 

2009 dalam Naftali, 2017). 

Para lansia yang ada di HKBP Cengkareng Jakarta Barat merupakan sekelompok lansia yang 

memiliki aneka masalah dan persoalan dalam hidupnya. Mereka dihimpun dari berbagai jemaat 

agar dapat tertolong lepas dari persoalan hidupnya. Pihak gereja memberi perhatian pada mereka 

sebagai bagian masyarakat yang perlu diberdayakan. 

 

2. METODE PELAKSANAAN PKM 

Metode pelaksanaan program pelatihan bagi 16 orang lansia ini dilakukan dengan pendekatan 

partisipatif, pendekatan kelompok dengan metode ceramah, dan dialog/tanya jawab. Pendekatan 

partisipatif bermaksud agar peserta pelatihan dapat berpartisipasi selama kegiatan dari awal 

hingga akhir. Diadakan juga kerja dan diskusi kelompok untuk berbagi pengalaman satu sama 

lain. Materi disampaikan dalam bentuk ceramah dan dialog, agar terjadi interaksi antara peserta 

dengan fasilitator pelatihan. 

Tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan untuk melaksanakan solusi atas permasalahan 

yang dihadapi oleh para lansia di HKBP Cengkareng adalah pertama-tama mendata persoalan 

apa saja yang mereka hadapi dalam hidup mereka sehari-hari. Hal itu dilakukan dengan 

pemberian angket sederhana yang disusun oleh penulis sendiri. Dalam angket ini diajukan 
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pertanyaan mengenai identitas pribadi berupa usia, jenis kelamin, status keluarga. Setelah 

masalah mereka dipetakan, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi pelatihan berupa apa 

itu kesejahteraan spiritual, apa saja dimensi kesejahteraan spiritual, dan bagaimana kita 

meningkatkan kesejahteraan spiritual. Selama pemaparan materi, peserta juga diberikan 

kesempatan untuk bertanya mengenai sesuatu yang belum jelas dan mereka juga diperbolehkan 

menyampaikan gagasan/pemikiran mereka mengenai soal yang dibahas tersebut. Selama 

pemaparan materi juga diberi kesempatan untuk menonton film mengenai kesejahteraan spiritual 

para lansia dan dilanjutkan dengan tanya jawab. 

Selanjutnya para peserta diberi kesempatan untuk membagikan pengalaman pribadi dalam 

mengatasi persoalan hidup mereka dari perspektif iman kristiani. Pada tahap akhir pelatihan 

diadakan evaluasi atas seluruh kegiatan yang telah dilakukan dan dari hasil evaluasi ini akan 

ditindaklanjuti program apa lagi yang perlu dilaksanakan di kelompok lansia tersebut di masa 

mendatang. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelatihan peningkatan spiritual well-being bagi lansia ini diikuti oleh 16 orang yang berumur 60 

hingga 84 tahun. Pertama-tama dilakukan kata sambutan dari ketua paguyuban lansia, kemudian 

dilanjutkan dengan doa pembukaan. Setelah doa pembukaan fasilitator mengedarkan kepada para 

peserta angket yang harus diisi. Dari 16 angket yang diedarkan hanya 10 buah yang terisi 

lengkap, karena sebagian peserta tidak bisa membaca lagi dengan jelas, sehingga mereka tidak 

bisa mengisi angket secara lengkap. Latar belakang peserta pelatihan 9 orang laki-laki dan 7 

orang perempuan. Mereka semua sudah pensiun tapi walaupun sudah pensiun mereka memiliki 

aneka ragam kesibukan saat ini misalnya menjaga cucu, melayani di gereja, pengembang di 

bidang properti. 

Angket yang diisi oleh peserta terdiri dari tiga bagian. Pertama identitas responden berupa nama 

(tidak wajib diisi), tempat dan tanggal lahir, umur, etnis, agama, pendidikan status perkawinan, 

jumlah anak, status anak, pekerjaan, aktivitas saat ini dan hobby (no. 1-11). Bagian kedua adalah 

masalah umum apa yang dihadapi oleh peserta saat ini. Kemudian diminta diperinci berkaitan 

dengan masalah menyangkut diri sendiri,  kemudian menyangkut sesama/keluarga/anak/adat, 

menyangkut lingkungan/alam semesta, dan yang berhubungan dengan Tuhan. Lalu ditanya 

dimana mereka menemukan pemecahan masalah tersebut, apa motto dalam hidup dan kutipan 

Kitab Suci yang berkesan bagi mereka (no. 12-19). Bagian ketiga adalah 20 pernyataan yang 

berisi aktivitas mereka dalam kaitan dengan diri sendiri, sesama, lingkungan dan Tuhan. Dari 

kedua puluh pernyataan ini mereka diminta untuk menilai pernyataan mana yang paling ideal 

bagi kesehatan spiritual (dinilai dari angka 1 untuk sangat rendah hingga 5 untuk sangat tinggi), 

dan pernyataan mana yang paling berkesan bagi perasaan mereka pribadi (angka 1 untuk paling 

rendah hingga 5 untuk paling tinggi). 

Masalah utama yang kerap dihadapi oleh para lansia adalah anak-anak yang belum berkeluarga 

dan belum bekerja, masalah keuangan karena tidak bekerja lagi dan pernah ditipu orang dalam 

berbisnis. Ada juga yang mengatakan masalah terbesar ialah bila tidak ada kasih di dalam 

keluarga. Masalah yang berkaitan dengan diri sendiri umumnya dialami para lansia berkaitan 

dengan kesehatan tubuh. Masalah yang berkaitan dengan sesama atau keluarga adalah adanya 

anggota keluarga yang sulit dihubungi, dan adanya sebagian sikap rekan-rekan di lingkungan 

gereja yang kurang adil. Ada perasaann didiskriminasi. Sementara masalah yang berkaitan 

dengan lingkungan atau alam semesta adalah sikap kebanyakan orang yang tidak peduli dengan 

kebersihan lingkungan hidup dan pengelolaan sampah yang kurang baik, sehingga kerap 

menimbulkan masalah banjir dan juga kesehatan. Masalah dalam kaitan dengan Tuhan adalah 

adanya keengganan untuk terbuka dan pasrah kepada Tuhan, kadang muncul rasa bimbang dan 
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ragu akan Tuhan. Kebanyakan lansia sependapat bahwa semua masalah yang dihadapi dapat 

ditemukan pemecahannya dalam doa dan kepasrahan pada Tuhan. Motto kehidupan cukup 

membantu mereka menjalani hidup lebih baik seperti selalu bersyukur atas segala rahmat yang 

diperoleh, berbuat baiklah selalu. Ada juga lansia yang memiliki motto hidup sehat berkaitan 

dengan relasi yang baik dengan keluarga, sesama dan Tuhan. 

Kutipan Kitab Suci sungguh membawa pengaruh besar bagi kehidupan para lansia, maka ada 

lansia yang merasa dikuatkan dengan sabda Tuhan, “Marilah kepadaKu kamu yang letih dan 

berbeban berat, Akau akan memberikan kelegaan padamu”. Sementara yang lain tertarik dengan 

sabda, “Aku menyertaimu senantiasa”, dan “Cepatlah datang dan raihlah rahmatmu.” Pada 

angket bagian ketiga terdapat 20 pernyataan yang merupakan penjabaran dari ke empat macam 

relasi antara diri sendiri, sesama, lingkungan dan Tuhan. Untuk masing-masing relasi ini terdapat 

lima pernyataan.  

Adapun ke 20 pernyataan itu dapat dikelompokkan dalam empat relasi sbb: (1) Relasiku dengan 

diri sendiri: muncul dalam pernyataan: a) membangun perasaan akan identitias diri (no. 5), b) 

mengembangkan kesadarann diri (no. 9), c) menikmati kegembiraan dalam hidup (no. 14), d) 

memiliki kedamaian di dalam hati (no. 16), e) memiliki makna dalam hidup (no. 18). (2) 

Relasiku dengan sesama: muncul dalam pernyataan: a) mengembangkan cinta bagi orang lain, b) 

memberi pengampunan bagi orang lain, c) membangun kepercayaan di antara pribadi-pribadi, d) 

mengembangkan penghargaan (respek) bagi orang lain, e) mengembangkan keramahan bagi 

orang lain. (3) Relasiku dengan lingkungan: muncul dalam pernyataan: a) menjalin hubungan 

dengan alam semesta, b) kagum pada pemandangan yang menakjubkan, c) membangung 

kesatuan dengan alam, d) membangun harmoni dengan lingkungan, e) memiliki perasaan 

magis/kudus dalam lingkungan. (4) Relasiku dengan Tuhan: a) membangun hubungan pribadi 

dengan Tuhan, b) melakukan ibadah bagi sang Pencipta, c) membangun kesatuan dengan Tuhan, 

d) membangun perdamaian dengan Tuhan, e) mengembangkan hidup doa.  

Untuk mendalami makna spiritual well-being bagi para lansia di HKBP Cengkareng fasilitator 

menguraikan keempat unsur spiritual well-being, yaitu hubungan dengan diri sendiri, sesama, 

lingkungan dan Tuhan. Artinya adalah bila orang memiliki kesejahteraan spiritual yang baik, 

maka dia akan memiliki relasi yang baik dengan diri sendiri, sesama, lingkungan dan Tuhan. Jadi 

kesejahteraan spiritual bukan hanya menyangkut hubungan dengan hal yang transendental 

(Tuhan), tapi juga menyangkut diri sendiri, sesama, dan lingkungan. Orang yang memiliki relasi 

yang baik dengan dirinya sendiri berarti keberhasilan seseorang memahami hal pokok dan 

penting tentang realitas dirinya, baik dari segi fisik maupun psikis. Memiliki relasi yang baik 

dengan diri sendiri berarti mengenal dirinya sendiri, memahami kekhasan fisik, pribadi, watak, 

temperamen, bakat. Dengan kata lain, dia memiliki gambaran dan konsep diri yang jelas, tahu 

kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri. 

Dimensi kedua yang perlu diperhatikan dalam pengembangan spiritual well-being adalah relasi 

dengan sesama. Orang yang memiliki kesejahteraan spiritual yang baik selalu memiliki dan 

membangun relasi yang baik juga dengan sesamanya. Membangun relasi dengan sesama berarti 

memperbaiki pandangan, sikap dan perilaku terhadap orang lain. Siapakah pihak yang masuk 

sesama kita? Sesama kita yang paling dekat tentu adalah keluarga, kemudian teman sekelompok 

entah dalam pergaulan kerja, dan masyarakat dalam suatu negara. Dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman, masyarakat kita menghidupi norma-norma yang mengikat kita satu sama lain.  

Untuk menghindari konflik dalam berelasi dengan sesama dibutuhkan komunikasi yang baik 

diantara mereka. Menghormati dan menghargai adalah dua sikap sosial yang penting di setiap 

budaya suku bangsa di dunia. Kedua sikap itu wujudnya beraneka ragam dan sangat penting 

dalam menumbuhkan dan membina hubungan baik dengan sesama. Namun, sikap sosial yang 

ditunjukkan pada sesama mestinya tidak dilepaskan dari sikap dan perilaku terhadap diri sendiri. 
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Selain itu sikap terbuka, dan jujur perlu dikembangkan. Membuka diri adalah mengungkapkan 

diri kita yang sekarang ini, tentang apa yang sedang merupakan pergumulan hidup kita, 

kegelisahan dan harapan kita serta reaksi terkini kita atas segala situasi kritis yang sedang kita 

hadapi, tentang bagaimana kita menghadapi masa lalu dan menatap masa depan. 

Selain membina hubungan yang baik dengan diri sendiri dan sesama, dalam memajukan spritual 

well-being dibutuhkan juga relasi yang baik dengan lingkungan. Lingkungan yang dimaksud 

adalah lingkungan fisik yang terdiri dari lingkungan biotik berupa hewan dan tumbuh-tumbuhan, 

maupun abiotik seperti air, tanah, batu-batuhan, dll. Saat manusia belum mengenal teknologi 

yang canggih seperti sekarang ini alam lingkungan manusia terawat cukup rapi. Namun seiring 

perkembangan zaman manusia cenderung bersikap eksploitatif. 

Krisis lingkungan hidup dewasa ini hanya bisa diatasi dengan melakukan peruubahan cara 

pandang dan perilaku manusia terhadap alam secara fundamental dan radikal. Diperlukan pola 

hidup baru yang tidak hanya menyangkut orang per orang, tapi juga budaya masyarakat secara 

keseluruhan. Krisis lingkungan hidup global saat ini bersumber dari kesalahan fundamental 

filosofis dalam pemahaman dan cara pandang manusia mengenai dirinya, alam, dan tempat 

manusia dalam keseluruhan ekosistem. Kekeliruan cara pandang ini melahirkan perilaku yang 

keliru terhadap alam. Manusia keliru memandang alam dan keliru menempatkan diri dalam 

konteks alam semesta seluruhnya. Inilah awal dari semua bencana lingkungan hidup yang kita 

alami sekarang. Oleh sebab itu pembenahannya harus menyangkut pembenahan cara pandang 

danperilaku manusia dalam berinteraksi dengan alam maupun dengan manusia lainnya (Keraf, 

2010). 

Sementara domain keempat yang penting mendapat perhatian dalam meningkatkan spiritual 

well-being adalah relasi dengan yang ilahi, transendental atau Tuhan. Bagi setiap orang percaya 

membangun hubungan dengan Tuhan merupakan kebutuhan yang paling hakiki. Dengan 

berhubungan karib dengan Tuhan, maka manusia bisa mengenal Tuhan sebagai pencipta alam 

semesta. Tuhan menyediakan segala yang kita perlukan. Tuhan adalah panji kemenangan kita, 

sumber kekuatan kita. Tuhan penyelamat kita. Dia selalu bersama kita dimanapun kita berada. 

Tidak ada yang bisa dibanggakan dari manusia, karena manusia terbatas dan juga rapuh. Bila 

kita menyadari hakekat kita, maka kita akan menjadi orang yang rendah hati, yang mengakui 

atau menghormati keberadaan dan kedaulatan Tuhan dan mengormati sesama manusia.  

Akan tetapi saat kita tidak menyadari bahwa kita adalah manusia terbatas dan rapuh maka kita 

akan menjadi manusia yang sombong, sehingga tidak mengakui keberadaan Tuhan. Hal inilah 

yang banyak terjadi pada saat ini. Banyak orang yang hanya mengandalkan kekuatan dan pikiran 

sendiri dalam menjalankan kehidupannya. Meskipun diantara mereka ada orang yang beragama, 

rajin pergi ke rumah ibadah, melakukan pelayanan, tapi kenyataannya tidak berdampak bagi 

sesamanya. Banyak orang yang kehilangan arah dalam kehidupannya, sehingga tidak mengerti 

apa yang menjadi tujuan hidupnya yang sebenarnya. Oleh karena itu menjadi sangat penting 

untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan agar kita mengerti kehendakNya dan mampu 

melaksanakan kehendakNya. 

Cara praktis untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Pertama, berdoa:Tuhan ingin mendengar 

sesuatu dari kita.Tuhan mencintai kita dan memahami apa yang kita jalankan. Apa yang harus 

kita doakan? Tuhan mengajar kita bagaimana cara berdoa dengan baik. Dalam doa kita 

memuliahakan dan memikirkan tentang Allah. Kita juga berdoa akan kedatangan kerajaan Allah. 

Lalu kita mulai memohon secara khusus kebutuhan pribadi kita. Kita mohon pengampunan dan 

dijauhkan dari percobaan dan kita juga perlu mengampuni orang lain. Kedua, bermeditasi. Bahan 

meditasi kita adalah teks kitab Suci. Meditasi bukan hanya soal mengosongkan pikiran kita atau 

menguasai berbagai teknik relaksasi. Meditasi artinya berpikir langsung , merefleksikan, 

berkontemplasi dan konsentrasi tentang Tuhan. Meditasi menolong kita mengetahui dimana 
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posisi kita. Ketiga, berpuasa. Dalam Kitab Suci banyak ditemukan contoh praktek puasa untuk 

lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Berpuasa merupakan kesempatan untuk dapat lebih dekat 

dengan Tuhan, dan berbagi dengan orang lain. Keempat, mendengarkan Sabda Tuhan melalui 

kitab suci. Kelima, persahabatan dengan Allah dan umatNya. Persahabatan biblis adalah tiga 

relasi antara kita, Tuhan dan sesama.  

Setelah memberikan presentasi mengenai keempat aspek/dimensi dari spiritual well-being, 

fasilitator mengajak peserta untuk bertanya. Kemudian peserta dibagi dalam kelompok kecil 

untuk mendiskusikan bagaimana relasi mereka terhadap diri sendiri, sesama, lingkungan dan 

Tuhan. Dalam sharing bersama terungkap bahwa orang yang belum bisa berdamai dengan diri 

sendiri, sesama dan lingkungan, umumnya sulit juga untuk berelasi dengan Tuhan. “Saya 

umumnya sulit konsentrasi berdoa bila saya masih menyimpan amarah kepada sesama saya” 

ungkap seorang peserta. Peserta lain mengungkapkan bahwa saat mengalami kesulitan dalam 

berelasi dengan diri sendiri dan sesama, dia umumnya menyerahkan diri kepada Tuhan. Artinya, 

dia memasrahkan dirinya pada Tuhan. Setelah itu dia mendapat kedamaian sehingga bisa 

menjalin relasi yang lebih baik dengan diri sendiri dan sesama. 

 

4. KESIMPULAN 

Pelatihan peningkatan spiritual well-being bagi para lansia di gereja HKBP Cengkareng berjalan 

dengan baik dan 16 peserta pelatihan dapat mengikuti acara dengan baik. Manfaat yang mereka 

dapatkan dari pelatihan ini adalah bahwa dalam membangun kesejahteraan spiritual bukan hanya 

menyangkut relasi dengan Tuhan, tapi juga menyangkut relasi dengan diri sendiri, sesama dan 

lingkungan alam sekitar. Selama ini mereka mengira bahwa masalah spiritual hanya menyangkut 

hal yang ilahi. Kedua, mereka memperoleh variasi bahan pembinaan. Selama ini dalam acara 

pertemuan rutin mereka laksanakan umumnya pembahasan dan pendalaman Alkitab. Ketiga, 

pelatihan ini merupakan kesempatan baik bagi mereka untuk bisa saling mendengarkan 

pengalaman pribadi anggota lansia lainnya. Selama ini ada kecenderungan dalam setiap 

pertemuan lansia saat mendalami Alkitab menjadi ajang untuk saling memperkaya pengetahuan 

Alkitab. Padahal dalam kenyataannya jauh lebih penting untuk menghayatinya dalam 

membangun relasi dengan diri sendiri, sesama, lingkungan dan khususnya Tuhan. 

Berbagai saran yang perlu dipertimbangkan adalah kegiatan pelatihan perlu diadakan lagi 

misalnya dengan membahas tema yang lain dengan tetap mempertahankan pola interaktifnya. 

Kedua, pengisian angket kadang mengalami kesulitan karena para lansia sudah mulai mengalami 

kendala penglihatan. Jadi agak kesulitan untuk bisa membaca angket yang harus diisi. 

Barangkali perlu diserahakan angketnya satu minggu atau beberapa hari sebelum pelaksanaan 

pelatihan, sehingga ada waktu untuk mengisi angket dengan tenang di rumah dengan bantuan 

sesama anggota keluarga yang mungkin bisa membacakan angket isian tersebut. Kedua, ada 

baiknya bahan pelatihan itu sudah diberikan kepada peserta sebelum acara pelatihan berlangsung 

sehingga ada waktu untuk mempersiapkan diri. 
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ABSTRAK 

Cerita dan dongeng dapat membantu anak dalam menghadapi kehidupan dengan cara melatih pola berpikir dan 

pengalaman mereka berinteraksi dengan lingkungan. Melalui cerita dan dongeng membantu anak agar mudah 

berinteraksi dan memahami setiap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Subyek dalam penelitian ini adalah 

guru sekolah Taman Kanak-Kanak dan ibu yang selalu berinteraksi dengan anak ketika di rumah. Di dalam 

keluargalah dasar-dasar perkembangan dan penanaman nilai-nilai moral anak terbentuk. Dan di sekolah anak belajar 

untuk mengasah menerapkan nilai-nilai moral ketika bertemu dengan teman-teman dan orang-orang di sekitarnya. 

Dalam hal ini guru dan orangtua menjadi kunci utama. Dalam kaitan ini maka perlu upaya-upaya yang sistematik 

dan strategis untuk menanamkan dan melatih keterampilan menerapkan nilai-nilai moral melalui cerita dan dongeng 

yang sangat biasa dan akrab dengan dunia anak-anak.   

Kata Kunci: dongeng, nilai-nilai moral, anak usia dini. 

 

1. PENDAHULUAN 

Bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang secara lisan kepada orang lain dengan 

alat atau tanpa alat tentang apa yang harus disampaikan dalam bentuk pesan, informasi atau 

hanya sebuah dongeng, yang dikemas dalam bentuk cerita yang dapat didengarkan dengan rasa 

menyenangkan. Masa anak usia dini merupakan masa emas (the golden age) yang hanya datang 

sekali seumur hidup serta masa yang tidak dapat diulang. Pada masa ini seorang anak berada 

pada masa periode sensitif (Sensitive periods) dimana pada masa ini anak secara khusus mudah 

menerima berbagai stimulus dari lingkungannya. Sebagai usaha untuk mengoptimalkan 

perkembangan moral pada anak untuk mencapai kematangan adalah melalui dongeng. Dengan  

dongeng anak diperkenalkan pada moral melalui dunia imajinasi. Melalui imajinasi ini nilai-nilai 

dan norma-norma dapat diselipkan sebagai upaya pengembangan aspek moral pada anak. 

Dongeng ini dapat dilakukan sebagai pengantar sebelum anak tidur. Karena ketika tidur 

penanaman moral yang diberikan saat dongeng akan terekam dan terinternalisasi sebanyak 75 % 

(Ayahbunda,7 Desember 2009).   

Nilai-nilai moral yang terdapat pada dongeng dapat digunakan sebagai sarana pembentukan 

nilai-nilai moral bagi anak usia dini. Seseorang dianggap telah mengembangkan aspek moral jika 

telah menginternalisasi aturan-aturan atau kaidah-kaidah serta dapat mengaktualisasikan dalam 

kehidupan bermasyarakat secara terus-menerus. Adat istiadat kesopanan merupakan bagian dari 

aspek moral. Agar aspek moral dapat tertanam dengan baik hingga dewasa, maka 

pengembangannya perlu diberikan sejak dini. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan, bahwa 

perkembangan moral anak yang diberikan kisah fantasi modern lebih tinggi dari perkembangan 

moral yang diberikan cerita rakyat tradisional, dan terdapat interaksi antara dongeng dengan 

kemampuan komunikasi melalui perkembangan moral anak (Nur Ahyani, L. 2010). Namun 

berbeda dengan penelitian yang menghasikan bahwa tidak ada pengaruh metode dongeng dengan 

interaktif dalam meningkatkan moral adjustment pada anak (Krisfida,2012). 
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Ketika anak diberi kesempatan untuk belajar memahami nilai-nilai, mengerti permasalahan 

moral yang terjadi, dan cara menyelesaikannya maka anak dapat belajar menalar moral yang 

digunakan tokoh-tokoh dongeng dalam mengatasi permasalahannya. Dikatakan bahwa semakin 

banyak pesan moral yang dipahami, perkembangan moral anak diharapkan ikut 

meningkat. Tokoh-tokoh dongeng, dongeng legenda yang dapat digunakan bagi penanaman 

moral anak adalah legenda rawa pening yang terdapat di Jawa tengah. Dongeng rawa pening ini 

sarat dengan nilai-nilai moral yaitu; mau berbagi dengan sesama, tolong menolong, kasih sayang, 

dan saling menghormati (S. Tary & Retno W, 2009). Permasalahan dalam penelitian ini adalah 

bagaimanakah peran metode dongeng dalam pembentukan nilai-nilai moral pada anak usia dini?  

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Secara umum dongeng adalah cerita yang dituturkan atau dituliskan yang sifatnya hiburan dan 

biasanya merupakan cerita yang tidak benar benar terjadi. Dongeng adalah cerita fantasi 

sederhana yang tidak benar-benar terjadi berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral 

(mendidik) dan juga menghibur. Jadi, dongeng merupakan salah satu bentuk karya sastra yang 

ceritanya tidak benar-benar terjadi/fiktif (Marliawita, D, 2015).  

Dalam dunia mendongeng, terbagi dalam 6 jenis dongeng yang tergantung dari isinya (Sabrur. R. 

Soenardi, 2003): 

Pertama, Dongeng yang lucu “menimbulkan tertawa” jadi dongeng yang lucu adalah cerita yang 

berisikan kejadian lucu yang terjadi pada masa lalu. Cerita dalam dongeng lucu dibuat untuk 

menyenangkan atau membuat tertawa pendengar atau pembaca. 

Kedua, Fabel yaitu cerita pendek berupa dongeng, menggambarkan watak dan budi manusia 

yang diibaratkan pada binatang. Fabel digunakan untuk pendidikan moral, dan kebanyakan fabel 

menggunakan tokoh-tokoh binatang, namun tidak selalu demikian. Disamping fabel 

menggunakan tokoh binatang ada yang menggunakan benda mati. Jadi fabel merupakan cerita 

pendek atau doengeng yang memberikan pendidikan moral yang menggunakan binatang sebagai 

tokohnya. 

Ketiga, Parabel adalah cerita pendek yang berupa dongeng dengan menggambarkan seseorang 

atau tokoh yang berupa khayalan dengan tabiat tertentu dan hasil dari tabiat. Intinya cerita rekaan 

untuk menyampaikan ajaran agama, moral, atau kebenaran umum dengan menggunakan 

perbandingan atau ibarat. 

Keempat, Legenda, yaitu cerita dari zaman dahulu yang bertalian dengan peristiwa-peristiwa 

sejarah.” Menurut sarikata Bahasa Indonesia legenda adalah: Cerita yang isinya tentang asal-usul 

suatu daerah. Legenda baik sekali digunakan untuk berpendidikan di kelas-kelas rendah Sekolah 

Dasar untuk mengajarkan konsep-konsep. Jadi legenda merupakan cerita dari zaman dahulu 

yang merupakan kejadian-kejadian yang berhubungan dengan suatu tempat atau peristiwa yang 

baik digunakan dalam pendidikan dasar. 

Ke lima yaitu Sage, adalah cerita yang mendasar peristiwa sejarah yang telah bercampur dengan 

fantasi rakyat, sedangkan menurut sari kata Bahasa Indonesia sage yaitu dongeng yang 

mengandung unsur sejarah. Jadi dapat disimpulkan bahwa sage merupakan cerita dongeng yang 

berhubungan dengan peristiwa atau sejarah. Ke enam Mite, yaitu cerita yang berhubungan 

dengan kepercayaan masyarakat yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.” Sedangkan 

menurut Sarikata Bahasa Indonesia mite didefinisikan sebagai, dongeng yang berhubungan 

dengan kepercayaan masyarakat. Jadi mite merupakan cerita tentanf kepercayaan suatu 

masyarakat yang diyakini oleh masyarakat tetapi tidak dapat dibuktikan kebenarannya. 

Pengertian Moral adalah sesuatu yang berkaitan atau ada hubungannya dengan kemampuan 

menentukan benar salah dan baik buruknya tingkah laku (dalam Santrock, 2013). 



Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 (Senapenmas) 2019 

Mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi Melalui Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian 

Jakarta, 30 Agustus 2019 

403 

 

3. METODE PELAKSANAAN PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini melibatkan empat orang 

subyek yang memiliki kriteria sebagai berikut: tiga orang guru yang mengajar di Sekolah Taman 

Kanak-kanak di Jawa Tengah, berusia 30 tahun sampai 50 tahun. Mengajar minimal dua tahun 

karena sudah beradaptasi di sekolah dan mengenal situasi dan kondisi siswa-siswanya. Seorang 

ibu yang berusia 30 tahun sampai 40 tahun, memiliki anak sekolah di Taman Kanak-Kanak dan 

berjenis kelamin perempuan. Subyek masih terikat dalam sebuah perkawinan. Semua subyek 

berdomisili di Ambarawa dimana legenda Rawa Pening berasal dari di kota kecil ini. Dan 

mendongeng sudah mulai jarang dilakukan oleh para orangtua.  

 

4. HASIL PENELITIAN 

Subyek K 

Subyek  K berjenis kelamin perempuan dan berusia 41 tahun bertempat tinggal di Ambarawa. 

Subyek sudah menjadi guru Taman Kanak-kanak kurang lebih 15 tahun lamanya. Saat ini 

subyek mengajar di TK B untuk usia 5-6 tahun. Siswa dalam satu kelas hanya 16 siswa yang 

sebagian besar adalah perempuan. Subyek memiliki suami dan seorang anak laki-laki yang sudah 

remaja. Kehidupan subyek sederhana saja. Sehari-hari subyek menggunakan sepeda motor untuk 

pulang pergi ke sekolah dan rumahnya yang berjarak 2 km. Sekolah subyek memiliki 5 kelas 

yaitu 2 kelas untuk TK A, dua kelas untuk TK B dan 1 kelas untuk KB (Kelompok Bermain), 

dan 1 ruangan untuk guru dan buku-buku. Sekolah berdinding warna hijau dan putih, teduh dan 

ada beberapa permainan anak-anak di halaman. Subyek melakukan kegiatan mendongeng 

biasanya ketika kelas akan berakhir. Biasanya dongeng tentang binatang yang dibacakan. Tapi 

agak jarang karena biasanya anak-anak sudah lelah. Dan langsung pulang. 

Subyek memiliki postur tubuh sedang dan berkulit kuning langsat Subyek  berpenampilan sangat 

rapi dan mengenakan aksesoris gelang dan jam tangan. Subyek memiliki rambut hitam dan putih 

(uban) sedikit mulai terlihat pada rambut sebahunya. Subyek lancar dalam menjawab setiap 

pertanyaan. Ekpresi wajah subyek sering tersenyum dan sesekali tertawa. Posisi badan subyek 

agak santai duduk bersandar dan mendekat kepada peneliti sambil terkadang menggerakkan 

tangannya.  

 

Subyek C 

Subyek C berjenis kelamin perempuan seorang guru berusia 38 tahun bertempat tinggal di 

Ambarawa. Subyek mengajar di sekolah ini sudah kurang lebih 8 tahun dan kebetulan subyek 

masih ada kerabat dengan kepala yayasan sekolah ini. Sekolah subyek hanya memiliki dua kelas, 

yaitu satu kelas untuk TK A dan TK B bergantian, dan satu kelas untuk KB (Kelompok 

Bermain). Siswa secara keseluruhan tidak banyak hanya 25 siswa. Selain mengajar di sekolah 

ini, subyek juga terkadang membersihkan kelas dan merapikan kelas sendiri karena sekolah ini 

tidak memiliki asisten untuk membantu. Subyek terlihat sangat sibuk dan harus cekatan karena 

semua hal harus dikerjakan sendiri. Ketika wawancara subyek sering meninggalkan ruangan 

hanya sekedar membuatkan minum atau membereskan meja kelas. Karena kebetulan wawancara 

dilakukan di hari pertama kelas dimulai. Subyek melakukan kegiatan mendongeng setiap pagi 

sebelum mulai belajar, sering menggunakan cerita dongeng tentang binatang yang lucu agar 

anak-anak semangat belajar.  

Subyek memiliki tinggi badan yang tinggi, agak gemuk, kulit kuning langsat. Subyek 

menggunakan kaca mata dan berhijab. Ketika wawancara dilakukan subyek menggunakan baju 

muslim berwarna coklat muda dengan hijab bermotif coklat senada dengan seragam pegawainya. 

Subyek memiliki seorang suami dan seorang anak yang sudah duduk dibangku Sekolah 
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Menengah Pertama. Sehari-hari subyek menggunakan kendaran umum untuk aktivitas sehari-

hari. Wawancara berlangsung lancar karena subyek dapat menjawab dan menjelaskan setiap 

pertanyaan. Selalu disertai dengan tawa dan canda. Jadi tidak terkesan kaku dan membosankan. 

Hampir dua jam lamaya wawancara dan observasi di kelas subyek. 

 

Subyek A  

Subyek A berjenis kelamin perempuan seorang guru berusia 35 tahun bertempat tinggal di 

Ambarawa. Subyek A masih tergolong muda untuk seorang guru yang terlihat sangat dekat dan 

profesional dalam menangani anak-anak. Subyek mengajar di dua tempat, di sekolah yang 

peneliti datangi adalah sekolah kedua yang jadwal subyek disini siang hari. Subyek sudah 

mengajar di sekolah ini kurang lebih 5 tahun. Sekolah subyek hanya memiliki dua kelas, yaitu 

satu kelas untuk TK A dan TK B bergantian, dan satu kelas untuk KB (Kelompok Bermain). 

Siswa secara keseluruhan tidak banyak hanya 25 siswa. Kegiatan yang dilakukan kaitannya 

dengan mendongeng sering dilakukan sebelum pelajaran dimulai. Minimal satu dongeng yang 

dipilih siswa untuk dibawakan oleh subyek. Media yang digunakan biasanya buku cerita. Cerita 

yang sering dibacakan adalah tentang binatang. Tema binatang sangat disukai oleh anak-anak. 

Subyek seorang yang lincah dan banyak bicara serta sangat komunikatif. Dengan postur tubuh 

tinggi agak kurus, menggunakan hijab. Kulit sawo matang, menggunakan baju berseragam 

pegawai berwarna coklat dengan hijab warna krem, subyek menjelaskan dan menjawab setiap 

pertanyaan dengan cepat dan panjang lebar. Subyek memiliki seorang suami dan dua anak yang 

sudah duduk di Sekolah Dasar. Sehari-hari subyek menggunakan motor dalam beraktivitas. 

Wawancara berlangsung sangat baik, hangat, dan akrab karena peneliti sudah beberapa kali 

berkunjung ke sekolah subyek. 

 

Subyek P 

Subyek P berjenis kelamin perempuan seorang ibu rumah tangga berusia 40 tahun bertempat 

tinggal di Ambarawa. Memiliki dua putri yang salah satunya adalah siswa di Taman Kanak-

kanak. Meskipun subyek seorang ibu rumah tangga, subyek sibuk dengan toko sembako yang 

ada di ruang tamu. Sehari-hari subyek berjualan di rumah, hanya beberapa barang saja yang 

dijual, seperti beras, minyak sayur, telur, dan tepung terigu. Suami subyek sehari-hari tukang 

ojek on line. Anak subyek yang pertama sudah kelas 1 SMP tidak jauh dari rumah subyek. 

Sehari-hari subyek mengantar jemput anaknya ke sekolah dan berjualan di rumah. Rumah yang 

sederhana dan kehidupan subyek, namun subyek merasa punya banyak waktu menemani anak 

bungsunya, termasuk sering bercerita dari buku-buku cerita yang dibeli subyek atau meminjam 

dari sekolah. Karena anak subyek sangat suka dan menyenangi dongeng. 

Subyek seorang yang murah senyum, dengan tinggi badan sedang, kulit kuning langsat. Subyek 

berkaca mata dan menggunakan hijab sehari-hari di rumah atau keluar rumah. Subyek sangat 

suka bercerita, komunikasinya sangat lancar, terkadang menggunakan bahasa Indonesia dan 

bahasa Jawa, dan selalu disertai dengan senyum yang ceria. Bahasa non verbal juga sering 

digunakan, misalnya tangan yang selalu bergerak sambil berbicara, dan bola mata yang berbinar 

ketika bercerita tentang kelucuan putri bungsunya. 

 

Mendongeng 

Mendongeng pada anak dapat dilakukan kapan dan di mana saja. Dongeng membuat nyaman, 

tenang sekaligus senang untuk membantu anak dalam berimajinasi. Dengan mendengarkan 

dongeng, anak tidak merasa dinasihati oleh orangtua maupun guru (Kusumawardani, 2013).   
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Umumnya para subyek mendongeng untuk anak-anak ketika akan memasuki kelas dan sebelum 

mulai pelajaran. Menurut subyek C dan A, “hal ini dilakukan untuk pemanasan dan antusias 

anak dalam belajar”, karena anak perlu selalu diberikan motivasi dan  semangat, anak menjadi 

luas berimajinasi dengan contoh dongeng yang diberikan….kalau ndak ya ndak ada yang mau 

masuk kelas.....”. Sedangkan subyek K biasanya mendongeng ketika kelas akan 

selesai…sebelum pulang sekalian Tanya jawab gitu biar anak ndak bosan… 

Sedangkan ibu P mendongeng selalu malam sebelum anak tidur, karena kalau ndak didongengi 

ndak mau tidur…..dan paling gampang bisa ngobrol dengan anak….nah buat semangat belajar 

anak. 

Di dalam mendongeng terdapat unsur-unsur yang penting dalam sebuah dongeng yang baik 

(Lustantini Septiningsih, dalam Kusumawardani, 2013), adalah; 

Pertama, yaitu tema. Pengarang menampilkan sesuatu tema karena ada maksud tertentu atau 

pesan yang ingin disampaikan. Kedua, tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa 

atau perlakuan dalam berbagai peristiwa yang ada dalam cerita.  Tokoh-tokohnya mungkin 

binatang, orang, obyek, atau makhluk khayal. Tokoh dapat memiliki dua sifat, yaitu protogonis 

(karakter yang melambangkan kebaikan, menunjukkan sikap positif dan merupakan contoh yang 

layak ditiru) dan antagonis (karakterister yang berlawanan dengan tokoh protagonis, merupakan 

contoh karakter yang harus dijauhi sikap dan perbuatannya). Ketiga, alur. Alur adalah konstruksi 

mengenai sebuah deretan peristiwa secara logis dan kronologis saling berkaitan yang dialami 

oleh pelaku. Keempat, latar/setting. Sebuah latar cerita akan memberi warna cerita yang 

ditampilkan, disamping juga memberikan informasi situasi dan proyeksi keadaan batin para 

tokoh. Istilah latar biasanya diartikan tempat dan waktu terjadinya cerita. Hal tersebut sebagian 

benar, tetapi latar sering berarti lebih dari itu. Di samping tempat dan periode waktu yang 

sebenarnya dari suatu cerita, latar meliputi juga cara tokoh-tokoh cerita hidup dan aspek kultural 

lingkungan.  

Dongeng yang umumnya dilakukan di sekolah oleh para subyek bertemakan tentang binatang 

yang memiliki unsur-unsur penting yang harus ada di dalam dongeng. Seperti tema, tokoh 

imajinasinya adalah tentang dan hal-hal tentang binatang. Alur cerita juga jelas dan setting yang 

jelas, misalnya dongeng tentang si kancil, settingnya di sungai mengalir yang bersih. Dongeng 

tema binatang yang sering dilakukan oleh para subyek guru juga jelas sekalu terdapat semua 

unsur-unsur yang baik dalam dongeng. Subyek K, subyek C, dan Subyek A sering menitipkan 

pesan dan menterjemahkan alur cerita, tema, dan karakter binatang yang baik dan buruk. Subyek 

C dan A bahkan sering memberikan PR (Pekerjaan Rumah) berkaitan dengan nilai moral yang 

ada dalam dongeng, misalnya si kancil dan buaya….kancilnya nakal dan buaya baik……nilai 

kejujuran harus ditanamkan. PR yang diberikan misalnya dengan memebrikan soal, kalau 

disuruh ibu ke warung membeli gula ada uang kembalinya, apakah uangnya dikembalikan ke ibu 

atau……..”. Begitu pula dongeng mengenai legenda atau ada tokoh yang mewakili karakter jahat 

dan baik, misalnya subyek P sering mendongeng tentang Cinderella….”tokoh jahatnya jelas da 

nada tokoh baiknya, jadi mudah menanamkan perilaku yang boleh dan tidak boleh….perilaku 

terpuji dan tidak terpuji..”. dongeng tentang bawang merah dan bawang putih juga sering saya 

dongengkan ke anak karena anak suka ada yang baik dan buruk sifat orang, jadi yang baik ya 

ditiru dan yang tidak baik yo jangan ya….”. 

Subyek A yang memberikan dongeng tentang legenda ambarawa, karena subyek A sejak kecil 

selalu didongengi oleh ibunya tentang legenda ini. Oleh sebab itu subyek A juga tertarik untuk 

mendongeng ke anak-anak didiknya agar mereka mengetahui asal usul daerahnya sendiri. 

Menurut subyek A nilai moral yang sangat penting dalam dongeng rawa pening adalah saling 

menghargai dan tolong menolong. Nilai yang sudah hampir punah di jaman sekarang ini. “anak-

anak sering egois, tidak mau berbagi dan sering berantem karena hal sepele….inikan karena jiwa 
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saling menghormati dan tolong menolong yang sangat kurang diajarkan…makanya saya ingin 

selalu mengingatkan anak nilai ini…penting lhojangan dianggap sepele ora penting..yo penting 

banget..”. Sedangkan subyek K dan subyek C tidak pernah memberikan dongeng legenda rawa 

pening karena para subyek tidak begitu mengenal legenda rawa pening….”tidak pernah secara 

langsung tau...paling-paling dari buku cerita, jadi susah untuk memberikan ke anak-anak. Anak-

anak paling mudah ya diberi dongeng tentang hewan”. Sedangkan subyek P pernah dengar dan 

mengetahui tentang legenda rawa pening, tetapi karena anaknya sukanya dongeng lain maka 

subyek P tidak pernah mendongeng tentang legenda rawa pening.  

 

Peran Dongeng dalam Hubungan Orangtua dengan Anak  

Dongeng adalah ungkapan kasih sayang dari orang tua pada putra-putrinya. Bagi seseorang yang 

tidak memiliki rasa kasih sayang tidak akan merelakan sebagian waktunya untuk mendongeng. 

Dongeng yang sering dilakukan adalah dongeng sebelum tidur. Melalui dongeng sebelum tidur, 

orangtua akan memberikan kasih sayangnya yang berisi tentang pesan moral, nilai-nilai yang 

ingin ditanamkan yang terselubung dalam sebuah cerita.  

Hubungan orangtua dan anak tentu saja semakin baik dengan adanya media mendongeng ini, 

karena dongeng adalah hal sangat disukai anak-anak. Orangtua bagi anak ketika di sekolah 

adalah guru. Guru dapat merasakan kedekatan dengan para siswanya semakin baik, ketika 

hubungan baik maka proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Hal ini yang dirasakan 

subyek K, C, dan subyek A. “Menanamkan nilai moral jadi belih mudah…anak-anak lebih 

mudah paham dengan cerita, apalagi kalau dongengnya sambil santai, maka pesan akan lebih 

mudah sampai…..lebih mudah konek gitu lho ya…jadi gampang…ayo besok kalau liat teman 

yang perlu dibantu…mau ndak membantu???......biasanya lamgsung teriak…mau bu 

guruuuu…”. Bukan hanya guru dan anak menjadi dekat, tetapi antara anak yang satu dengan 

yang lain juga jadi dekat. 

Peran dongeng sangat membantu kedekatan orang tua dan anak, ini juga dirasakan oleh subyek  

P. Hampir setiap malam Subyek mendongeng buat anaknya. “ biasanya sambil tidur-

tiduran…pegang rambut saya, minta diusap-usap kepalanya atau tangannya…manja….tapi 

terasa kedekatan saya dengan dia. Jadi mudah ngobrol saling crita…dan biasanya pesan dalam 

dongeng saya tekankan ke dia biar masuk sampai ke hati…hehe”.   

Perkembangan moral pada masa ini yaitu masa usia balita adalah yang disebut dengan 

perkembangan moral tingkat 1 dan 2 yaitu prakonvensional dan konvensional. Prakonvensional 

yaitu pada tingkat dimana aturan berisi aturan moral yang dibuat berdasarkan otoritas. Anak 

tidak melanggar aturan moral karana takut ancaman atau hukuman dari otoritas. Dan pada 

tingkat konvensional ini anak mematuhi aturan yang dibuat bersama agar diterima dalam 

kelompoknya. Seperti kategori perkembangan moral yang dikemukakan oleh kohlberg 

(Santrock, 2013). 

 

Tabel: Gambaran subyek dan dongeng yang biasa diberikan dan nilai-nilai moral yang 

terdapat dalam dongeng. 

No Subyek Usia Keterangan Mendongeng Nilai moral 

1 K 41 tahun Guru TK Kancil dan buaya 

 

 

Si kelinci dan 

Kura-kura 

Keberanian, percaya diri, 

jujur 

 

Rendah hati, tolong 

menolong, saling 
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menghargai 

2 C 38 tahun Guru TK Kancil dan buaya 

 

 

Rawa Pening 

 

 

 

Kisah tempurung 

Kura-kura 

Keberanian, percaya diri, 

jujur 

 

Tolong menolong, saling 

menghargai, mau berbagi 

Janji harus ditepati, harus 

selalu berhati-hati 

3 A 35 tahun Guru PG Berlian dan kodok 

 

 

Kancil dan buaya 

Keberanian, percaya diri, 

jujur 

 

Keberanian, percaya diri, 

jujur 

4 P 40 tahun Ibu Siswa Kancil dan buaya 

 

 

Bawang merah 

bawang putih 

 

Cinderella  

Keberanian, percaya diri, 

jujur 

 

Selalu lah berbuat 

kebaikan 

Sabar, Kejahatan dibalas 

dengan kebaikan 

 

4. KESIMPULAN 

Media dongeng masih sering dilakukan oleh para guru untuk memotivasi siswa dan membantu 

menerapkan nilai-nilai moral yang ada di dalam dongeng. Karena beberapa guru melakukan 

kegiatan mendongeng setiap pagi sebelum mulai belajar. Dongeng yang diberikan oleh guru 

biasanya tentang hewan seperti si kancil dan buaya, kisah tempurung dan kura-kura, berlian dan 

kodok, dan dongeng cinderella. Sebagian besar dongeng yang diberikan adalah tentang hewan 

karena sangat mudah memberikan pemaknaan dan menanamkan nilai-nilai moralnya. Sementara 

dongeng yang melegenda tidak pernah di lakukan karena sebagian guru kurang mengenal 

dongeng tentang legenda. Begitu juga legenda rawa pening. Hanya satu guru yang sangat 

mengenal dan mendongengkan ke siswa-siswanya. Dua guru yang lain tidak mengenal, hanya 

tau karena orang tua mereka pernah memberitahukan adanya legenda rawa pening.  

Menurut para guru legenda rawa pening sulit diberikan secara keseluruhan kepada siswa 

kelompok bermain dan taman kanak-kanak, karena cerita yang terlalu panjang dan beragam 

tokoh di dalam cerita itu. Hal ini akan membuat anak-anak sulit memahami dan memaknai nilai-

nilai moral yang ada di cerita itu. Para guru berpikir untuk menyampaikan sepenggal demi 

sepenggal cerita yang ada alam legenda rawa pening agar lebih mudah dipahami. Karena legenda 

rawa pening adalah legenda tentang ambarawa jadi sebagai anak yang lahir dan dibesarkan di 

ambarawa harus mengetahui legenda tersebut. Agar legenda rawa pening tidak dilupakan dan 

punah begitu saja. Legenda rawa pening harus menjadi dongeng wajib di setiap sekolah dari 

sekolah yang paling dasar yaitu taman kanak-kanak sampai sekolah menengah.   
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ABSTRAK 

Agresivitas meliputi berbagai jenis tindakan, sehingga hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai konstruk yang 

memiliki bentuk universal, namun terdiri dari manifestasi yang berbeda-beda, termasuk agresi verbal, bullying, 

perkelahian fisik, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Perilaku agresif dapat dilakukan anak usia dini. Konsep 

unjustified aggression sebagai konstruk yang dinilai lebih tepat untuk menjelaskan bullying pada anak usia dini, di 

mana memang karakteristik intensi, repetisi dan ketidakseimbangan kekuatan belum menjadi ciri menetap, 

mengingat pada usia ini stabilitas perilaku agresif yang dilakukan anak masih relatif rendah. guru memiliki peran 

signifikan untuk menciptakan lingkungan belajar dan membudayakan iklim kelas yang baik, termasuk merespon 

kebutuhan maupun kepentingan siswa. Gaya pengaturan kelas adalah alat yang digunakan oleh guru untuk 

mengekspresikan bagaimana memperlakukan murid di dalam kelas. kelas yang dikelola dengan gaya selain 

authoritative akan lebih memunculkan budaya bullying. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman guru mengenai 

pentingnya strategi pengaturan kelas authoritative dapat mengakibatkan guru menjadi tidak siap saat menghadapi 

situasi unjustified aggresion. Atas dasar kepentingan tersebut, maka perlu diadakan program yang memberikan 

pengetahuan serta pemahaman bagi guru TK, yang bertujuan memberikan pemahaman mengenai pengaturan kelas 

authoritative, sebagai aspek yang penting untuk mengantisipasi peristiwa unjustified aggression. Hasil evaluasi 

pretest dan postest menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dari pesertta seminar.  

Keywords: unjustified aggression, strategi pengaturan kelas authoritative, guru TK. 

 

1. LATAR BELAKANG 

Istilah agresivitas dapat meliputi berbagai jenis tindakan, sehingga hal ini tidak dapat 

dikategorikan sebagai konstruk yang memiliki bentuk universal, namun terdiri dari manifestasi 

yang berbeda-beda, termasuk agresi verbal, bullying, perkelahian fisik, dan berbagai bentuk 

kekerasan lainnya (Loeber & Hay, 1997). Studi mengenai perilaku agresif pada anak usia dini 

kerap menggunakan istilah “bullying”, “aggression”, dan “victimization” (Monks, Ruiz, & Val, 

2002). Meskipun ketiga konsep ini saling berhubungan, namun tidak identik. Farrington (dalam 

Monks, Ruiz, & Val, 2002) menyatakan bahwa aggression dan bullying dapat berupa fisik, 

verbal, ataupun psikologis, merupakan perilaku dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan 

dampak tertentu. Dalam bullying, terdapat dua fitur utama yang membedakannya dari perilaku 

agresif secara umum, yakni adanya “intensi”, “repetisi” dan “ketidakseimbangan kekuatan” 

sehingga orang yang menjadi korban mengalami kesulitan untuk melepaskan diri (Monks, Ruiz, 

& Val, 2002; Vlachou, Botsoglou, & Andreou, 2014). 

Perilaku agresif dapat dilakukan oleh anak usia dini, hal ini bukan lagi konsep yang baru dan 

menjadi masalah sosial dan kesehatan yang utama dalam perkembangan maupun pendidikan 

anak dan digunakan sebagai prediktor dari perilaku agresif yang dilakukan pada masa remaja 

kelak (Reebye, 2005; Boivin, Vitaro, & Poulin, 2005; Fraser, 1996; Cummings, Ianotti, & 

Waxler, 1989; Loeber & Hay, 1997). Perilaku agresif pada anak usia dini oleh Shaw, Gilliom 

dan Giovannelli (dalam Reebye, 2005) didefinisikan sebagai perilaku yang ditujukan secara 

mailto:1carolyne.sutradjaja@gmail.com
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spesifik pada orang lain dengan intensi untuk menyakiti atau menakuti. Berdasarkan prinsip 

universalitas, maka anak-anak dari berbagai kultur seharusnya memperlihatkan perilaku agresif 

dalam derajat tertentu sebagai bagian dari proses perkembangannya (Reebye, 2005) 

Istilah agresivitas dapat meliputi berbagai jenis tindakan, sehingga hal ini tidak dapat 

dikategorikan sebagai konstruk yang memiliki bentuk universal, namun terdiri dari manifestasi 

yang berbeda-beda, termasuk agresi verbal, bullying, perkelahian fisik, dan berbagai bentuk 

kekerasan lainnya (Loeber & Hay, 1997). Studi mengenai perilaku agresif pada anak usia dini 

kerap menggunakan istilah “bullying”, “aggression”, dan “victimization” (Monks, Ruiz, & Val, 

2002). Meskipun ketiga konsep ini saling berhubungan, namun tidak identik. Farrington (dalam 

Monks, Ruiz, & Val, 2002) menyatakan bahwa aggression dan bullying dapat berupa fisik, 

verbal, ataupun psikologis, merupakan perilaku dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan 

dampak tertentu. Dalam bullying, terdapat dua fitur utama yang membedakannya dari perilaku 

agresif secara umum, yakni adanya “intensi”, “repetisi” dan “ketidakseimbangan kekuatan” 

sehingga orang yang menjadi korban mengalami kesulitan untuk melepaskan diri (Monks, Ruiz, 

& Val, 2002; Vlachou, Botsoglou, & Andreou, 2014). 

Monks, Ruiz dan Val (2002) pada akhirnya mengajukan konsep unjustified aggression sebagai 

konstruk yang dinilai lebih tepat untuk menjelaskan bullying pada anak usia dini, di mana 

memang karakteristik intensi, repetisi dan ketidakseimbangan kekuatan belum menjadi ciri 

menetap, mengingat pada usia ini stabilitas perilaku agresif yang dilakukan anak masih relatif 

rendah. Unjustified aggression sendiri didefinisikan oleh Monks, Ruiz dan Val (2002) sebagai 

saat seorang atau sekelompok anak dihina, dipukul, dikucilkan secara sosial, atau diancam oleh 

anak lain tanpa motif yang jelas. 

Cooper (dalam Goroshit & Hen, 2016) berargumen bahwa guru memiliki peran signifikan untuk 

menciptakan lingkungan belajar dan membudayakan iklim kelas yang baik, termasuk merespon 

kebutuhan maupun kepentingan siswa. Sedangkan gaya pengaturan kelas adalah alat yang 

digunakan oleh guru untuk mengekspresikan bagaimana memperlakukan murid di dalam kelas 

(Sullivan, Cleary & Sullivan, dalam Murphy, Tubritt & Norman, 2018). Analisis dari literatur 

terhadap praktek mengajar yang baik pun menemukan dukungan universal untuk gaya mengajar 

authoritative, yang menekankan pada penerapan disiplin serta keterlibatan guru yang tinggi 

(Sullivan, Cleary, & Sullivan, dalam Allen, 2010). Demikian pula hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kelas yang dikelola dengan gaya selain authoritative akan lebih memunculkan budaya 

bullying. 

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman guru mengenai pentingnya strategi pengaturan kelas 

authoritative dapat mengakibatkan guru menjadi tidak siap saat menghadapi situasi unjustified 

aggresion. Atas dasar kepentingan tersebut, maka perlu diadakan program yang memberikan 

pengetahuan serta pemahaman bagi guru TK di sekolah mengenai pentingnya gaya pengaturan 

kelas yang mereka gunakan untuk mencegah terjadinya unjustufied aggression pada siswa TK. 

 

2. TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN 

Tujuan dari program ini adalah agar peserta dapat memiliki pemahaman mengenai pengaturan 

kelas authoritative, sebagai aspek yang penting untuk mengantisipasi peristiwa unjustified 

aggression.  
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3. METODE PELAKSANAAN 

  Partisipan yang disasar dalam program ini adalah guru TK yang sudah mengajar 

lebih dari satu tahun. Tidak ada batasan usia ataupun jenis kelamin untuk mengikuti program ini. 

Target dari partisipan adalah 10 orang guru TK.  

  Waktu pelaksanaan dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019 mulai dari 

pukul 12.00 hingga 13.30. Seminar Pengabdian Kepada Masyarakat ini diadakan di Sekolah 

Preschool Academy yang bertempat di Mall of Indonesia, Ruko Italian Walk, Blok A12/15, 

Kelapa Gading, Jakarta Utara. Penulis sendiri berperan sebagai pembicara dan penyaji materi 

dalam program seminar ini.  

  Program ini akan disajikan dalam bentuk seminar mengenai strategi pengaturan 

kelas authoritative. Program akan dilakukan di sebuah ruangan tertutup selama kurang lebih satu 

jam sepuluh puluh menit untuk pemberian materi. Perlengkapan yang dibutuhkan untuk kegiatan 

ini antara lain: Laptop, Infocus, handout materi untuk peserta, dan alat tulis. 

 

4. PENGUKURAN/INSTRUMEN PENELITIAN 

Pada kegiatan ini penulis mengukur adanya perubahan pengetahuan partisipan seminar sebelum 

dan sesudah diadakannya seminar dengan menggunakan metode pre dan post test. Pada sesi 

pretest, penulis membagikan kertas yang berisi dua buah pertanyaan: “Apa itu unjustified 

aggerssion?”; “Langkah apa yang dapat anda lakukan di dalam kelas untuk menangani 

unjustified aggression?” 

Demikian pula pada sesi post test setelah seminar selesai diadakan, penulis kembali membagikan 

kertas yang berisi dua pertanyaan yang sama untuk diisi kembali oleh partisipan seminar.  

 

5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini  sebanyak 11 orang, dan 5 orang berusia 23 tahun (45.5 

%).  Sementara berdasarkan jenis kelamin, dari total 11 peserta guru TK yang hadir, mayoritas 

90.9 persen adalah perempuan.  

Untuk mengetahui pengetahuan guru TK tentang unjustified aggression, dari 11 orang peserta, 

pada saat dilakukan pretest, peserta terbanyak menjawab tidak tahu atau tidak menjawab 

(mengosongkan lembar jawabannya) sejumlah 5 orang (45.5 %). Sedangkan peserta yang 

menjawab namun salah (tidak sesuai konsep yang seharusnya) sejumlah 4 orang (36.4 %), dan 

peserta  yang menjawab dengan benar (sesuai dengan konsep) sejumlah 2 orang (18.1 %). 

Setelah selesai pemaparan atau materi seminar, dan istirahat selama 1 jam, dilakukan 

pengukuran (posttest). Hasilnya menunjukkan adanya penurunan jumlah peserta yang 

memberikan jawaban tidak tahu. Semua peserta (11 orang) mampu menjawab, namun demikian 

masih terdapat 1 peserta yang salah dalam memberikan jawaban. 

Dengan kata lain, sebanyak 10 orang (90.9 %) memberikan jawaban yang tepat (sesuai dengan 

konsep). Hal ini menunjukan ada peningkatan. 

Penjelasan lebih detil dapat dilihat pada tabel 1. 
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Tabel 1 

Gambaran Peserta Mengenai Pengetahuan Unjustified Aggression 

Pengetahuan tentang Unjustified 

Aggression 

Pretest Posttest 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

Tidak tahu/dikosongkan 5 45.5  0 0 

Jawaban salah 4 36.4  1 9.1  

Jawaban benar 2 18.1  10 90.9  

 

 Berdasarkan data yang diperoleh mengenai langkah apa yang dapat dilakukan untuk 

menangani unjustified aggression, pada pretest sebagian besar peserta menjawab tidak tahu, 

sebanyak 7 orang (63.6 %), sedangkan 2 orang peserta menjawab memberi tahu (18.2%) dan 2 

orang peserta lainnya menjawab dengan menegur/hukuman (18.2%). Dapat dilihat bahwa pada 

pretest, belum ada peserta yang menggunakan empati ataupun self-efficacy yang menjadi prinsip 

utama dari strategi pengaturan kelas authoritative. Sedangkan saat post-test terdapat perubahan 

jawaban peserta yang mulai menggunakan strategi pengaturan kelas authoritative, yakni 

menerapkan empati dan self-efficacy sejumlah 9 orang (81.8 %), meskipun masih ada 1 orang 

peserta yang menjawab tidak tahu (9.1%) dan 1 orang peserta menjawab memberi tahu (9.1%). 

Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 2. 

 

Tabel 2 

Gambaran Peserta Mengenai Langkah Menangani Unjustified Aggression 

Langkah Menangani Unjustified 

Aggression 

Pretest Post-test 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

Memberi tahu 2 18.2  1 9.1  

Menegur / hukuman 2 18.2  1 9.1 

Tidak tahu Gaya authoritative 7 63.6 9 81.8 

     

    

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai evaluasi terhadap hasil kegiatan seminar, dari total 

11 orang, 10 orang memberikan evaluasi yang positif (90.9%) dan 1 orang menuliskan jawaban 

yang kurang relevan (9.1%) Penjelasan lebih detil dapat dilihat pada tabel 3.   
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Tabel 3 

Gambaran Evaluasi Peserta terhadap Kegiatan Seminar 

No Saran & Kesan Frekuensi Persentase 

1 Terima kasih, mendapat pengetahuan baru 7 63.6% 

2 Terima kasih, sangat bermanfaat  2 18.2 % 

3 Penyampaian sudah baik dan informasi dapat diterima 1 9.1 % 

4 Harus ada pemberitahuan ke orang tua tentang hal ini 1 9.1 % 

 

Hasil Uji Pretest dan Posttest 

Dari hasil pre-test dan post-test yang telah dilakukan, disimpulkan terdapat peningkatan jumlah 

jawaban benar pada item pengetahun tentang unjustified aggression, dari 18.1% menjadi 90.9%. 

Dengan kata lain sebelum diadakan seminar, dari 11 orang peserta hanya 2 orang yang mampu 

menjawab pertanyaan dengan benar, namun setelah diadakan seminar, terdapat 10 orang yang 

mampu menjawab pertanyaan benar. Hal ini menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap 

pengetahuan tentang konsep unjustified aggression.  

Demikian pula terdapat peningkatan jumlah jawaban benar pada pertanyaan tentang langkah 

menangani unjustified aggression dari 0 menjadi 81.8%. Dengan kata lain, sebelum diadakan 

seminar, dari 11 orang peserta tidak ada satupun yang memberikan jawaban yang terkait dengan 

gaya authoritative, namun setelah seminar diadakan terdapat 9 orang yang mampu memberikan 

jawaban sesuai dengan gaya authoritative.  

 

6. KESIMPULAN  

Berdasarkan data dari hasil uji pretest dan posttest, secara keseluruhan terdapat peningkatan 

terhadap jumlah jawaban benar yang diberikan oleh peserta seminar. Dari 11 orang partisipan, 

hanya 2 orang yang dapat memberikan jawaban benar mengenai konsep unjustified aggression, 

kemudian meningkat menjadi 10 orang yang mampu menjawab benar setelah diadakan seminar. 

Demikian pula tidak ada satupun peserta yang mampu memberikan jawaban benar mengenai 

bagaimana langkah mengatasi unjustified aggression sebelum diadakan seminar, kemudian 

meningkat menjadi 9 orang yang mempu menjawab dengan benar setelah diadakan seminar. 

 

Ucapan terima kasih 

Ucapan terimakasih untuk para peserta  guru TK  X di Jakarta Utara, dan segenap pihak yang 

terlibat dalam kegiatan ini.  
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